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Woord vooraf  

 

Deze thesis vormt het sluitstuk van mijn masteropleiding Sociaal Werk. Door een onderzoek te 

voeren over het project Armen TeKort, kreeg ik de kans mijn theoretische bagage om te zetten naar 

de praktijk. De brug slaan tussen wat je leert op de universiteit en datgene wat je ‘ziet’ in de praktijk 

was een interessante uitdaging. Dit onderzoek was dan ook de rode draad voor dit academiejaar, iets 

waar mijn aandacht steeds naar toeging.  

Het schrijven van deze masterproef riep regelmatig de gedachte van het maken van een toneelstuk 

bij me op.  Het bracht me terug bij mijn eindstage tijdens mijn bacheloropleiding sociaal-werk in 

Bordeaux, waar ik met jongeren een voorstelling in elkaar stak.  Hierbij trad ik op als regisseur. Het 

was een proces van lange adem, een continu herwerken, herschrijven zeg maar. Uiteindelijk breng je 

bij een toneelstuk een resultaat naar voren en dat is met deze thesis niet anders. Net zoals een 

theatervoorstelling, komt een thesis niet alleen tot stand. Het vragen van applaus voor belangrijke 

personen in dit proces is aangewezen.  

Een voorstelling zonder inhoud, trekt weinig publiek. Een verhaal is essentieel. Het grootste applaus 

vraag ik dan ook voor de personages in mijn stuk, de deelnemers aan het Armen TeKort-project. Het 

zijn stuk voor stuk krachtige mensen die ondanks hun moeilijke situatie de rug blijven rechten. Met 

vallen en opstaan, maar vooral met bijzonder veel moed en kracht. Ik dank hen voor hun bijzondere 

openhartigheid in de gesprekken die we hadden en de input die zij mij hebben bezorgd. Ik hoop 

oprecht dat dit (onderzoek iets kan betekenen voor jullie.  

Als regisseur kan je aan een stuk beginnen te schrijven, maar zonder ervaren scenaristen is dit 

bijzonder lastig. Mijn dankbaarheid aan Kristel Driessens en Lynn De Pourcq is groot. De inzichten die 

ik door jullie kritische blik meekreeg zijn inspirerend. Bedankt om mij te sturen in dit proces. Ook 

jullie komt een mooi applaus toe.  

Daarnaast komen er nog zoveel andere zaken kijken bij het maken van een voorstelling. Rekwisieten, 

kostuums, decor, catering, etc. Armen TeKort vzw hielp mij bij alle mogelijke problemen, praktische 

benodigdheden en dergelijke. Bedankt, Eva Wuyts, mijn contactpersoon ter plaatse, voor de goede 

ondersteuning.  

Tot slot een welgemeende ‘dank je wel’ aan alle mensen die mij aanmoedigden tijdens het regisseren 

van dit stuk. Het laatste applaus is voor mijn ouders, voor hun onvoorwaardelijke steun. Bedankt. 
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Abstract 

The befriending project ‘Armen TeKort’ aims at a structural reduction of poverty based on being 

disadvantaged in society. Armen TeKort believes the poor or rather disadvantaged (non-privileged) 

participants can be empowered and regain their resilience by being linked with rich or rather 

advantaged (privileged) volunteers (buddies) in a two years’ project. In this way the disadvantaged 

participants can escape from their deprived situation. 

 

Empowerment consists of empowering processes and empowered outcomes. In this thesis I 

investigate the results of the empowerment process as perceived by the participants. What are the 

results that participants experience and how do they account for these results? The focus is on 

psychological empowerment, the empowerment on the level of the individual. The explanations for 

the results are largely identical for all participants. 

 

There are different phases in the empowerment process. In this thesis we develop a model that further 

explores the underlying processes. The results generated by these empowering processes can be 

categorized into hard and soft outcomes. Other authors have already described how befriending 

projects mainly result in soft outcomes. The research in this thesis confirms these findings. Results are 

booked, undeniably, but they are not of a pervasive nature. Hard outcomes have in general not been 

observed. This indicates the existence of structural thresholds that the disadvantaged participants see 

themselves confronted with. A befriending project alone does not suffice to overcome these 

thresholds.   
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1 Inleiding en probleemstelling  

In Vlaanderen zijn duowerkingen aan een opmars bezig.  Steeds vaker duiken er organisaties op die 

een appel doen op de ‘gewone burger’, als vrijwilliger, om met de hulpvrager aan de slag te gaan. Deze 

vorm van vrijwilligerswerk geldt als een belangrijke aanvulling op de professionele hulpverlening 

(Dekker & Braam, 2010).  Bij duowerkingen gaat de vrijwilliger een één-op-één-relatie aan met de 

hulpvrager (Van Robaeys & Lyssens-Danneboom, 2016). Deze werkingen vinden plaats in verschillende 

sectoren van de samenleving. Duowerkingen kunnen opgedeeld worden in drie verschillende soorten: 

befriendingprojecten, coachingprojecten en mentoringprojecten. In deze thesis zal er worden 

gesproken over ‘buddytrajecten’. Dit is een vorm van duowerking waarbij de focus ligt op het individu 

en diens welbevinden (Van Robaeys & Lyssens-Danneboom, 2016). 

Mijn eerste kennismaking met een vorm van duowerking kwam er na het bekijken van de 

Panoramareportage (2016) over het project Armen TeKort vzw (ATK). Daarin vertellen oprichters Theo 

Vaes en Marijke Moens over hun ambitie om kansarmoede de wereld uit te bannen door een beroep 

te doen op kansrijke burgers. Ze stellen dat tegenover de 8.000 Antwerpenaren die niet op eigen kracht 

uit de kansarmoede kunnen ontsnappen, er 420.000 mensen staan die niet in armoede leven 

(Panorama, 2016). ATK wilt deze ‘kansrijke’ mensen koppelen met zij die in kansarmoede leven en hen 

gedurende twee jaar een buddytraject laten lopen, met als doel de kanszoekenden te ondersteunen 

om de eigenwaarde en keuzemogelijkheden terug te winnen (Armen TeKort vzw, 2017).  

Bij het vastleggen van het onderwerp van mijn masterthesis ben ik te rade gegaan bij de 

wetenschapswinkel. De wetenschapswinkel is een virtuele organisatie die een brug slaat tussen 

maatschappij en onderzoek door non-profitorganisaties die wetenschappelijke ondersteuning zoeken 

te koppelen met studentenonderzoek (Wetenschapswinkel, 2017). Via hen vernam ik de vraag van 

Armen TeKort vzw naar een aanvullend kwalitatief onderzoek op de empowermentmeter.  Dat is een 

meetinstrument, ontwikkeld door het Expertisecentrum Krachtgericht Sociaal Werk aan de Karel de 

Grote Hogeschool, dat bij mensen in armoede de evolutie in empowerment meet tijdens hun 

begeleiding. Het meetinstrument is gebaseerd op drie afzonderlijke vragenlijsten waarin wordt gepeild 

naar (1) de evolutie in het psychologisch empowerment van de cliënt, (2) de evolutie in de 

waarneembare effecten of veranderingen in de situatie van de cliënt en (3) de mate waarin de 

hulverleners zich door hun werk ondersteund voelen. Na invulling van de vragenlijsten wordt die 

evolutie grafisch en kwantitatief weergegeven (Depauw & Driessens, 2016). De empowermentmeter 

geeft de evolutie die cliënten maken in een specifiek traject weer en biedt een kijk op de resultaten 

van het hulpverleningsproces.  
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ATK wil deze meetresultaten aangevuld zien met zeer concrete, kwalitatieve gegevens. Waaruit 

bestaat dat empowerment? Hoe ervaren de betrokkenen dit empowermentproces? In deze 

masterthesis ga ik na hoe empowerment zichtbaar wordt in lopende duotrajecten van ATK. Ik ga op 

zoek naar de gevolgen van empowerment voor de deelnemers, naar de resultaten die de deelnemers 

geloven te bereiken.  M. A. Zimmerman (1995) onderscheidt twee aspecten binnen het 

empowermentsproces: ‘empowering processes’ (processen van empowerment) en ‘empowered 

outcomes’ (resultaten van empowerment).  Deze thesis heeft als doel de resultaten van empowerment 

zoals waargenomen en ervaren door de participanten weer te geven en deze te verklaren aan de hand 

van de door hen ervaarde empowerment processen. Voor deze scriptie werk ik daarom met de 

volgende dubbele onderzoeksvraag:  

Wat zijn de empowered outcomes die de deelnemers doorheen het buddytraject van Armen TeKort 

vzw ervaren en hoe komen deze tot stand?  

Om tot een antwoord op deze dubbele onderzoeksvraag te komen, wordt elke onderzoeksvraag 

afzonderlijk benaderd.  

1. Hoe percipiëren de kanszoekenden empowered outcomes doorheen het buddytraject?  

Zien zij een evolutie? Hoe ervaren zij die evolutie? Welke voorbeelden van veranderingen in hun 

situatie kunnen zij aanhalen? Op welke levensdomeinen uit die empowerment zich? Wanneer 

vonden deze veranderingen plaats?  

 

2. Hoe kunnen deze empowered outcomes worden verklaard?  

Wat waren voor de deelnemers de aanleidingen voor deze uitkomsten? Welke rol heeft de buddy 

gespeeld bij de uitkomst? Wat lag er aan de basis van deze veranderingen? Wat was er nodig om 

deze uitkomst te bereiken?  

De systematiek bij het beantwoorden van deze vragen is de volgende: ik begin deze thesis met een 

hoofdstuk waarin een overzicht wordt geboden van de belangrijkste inzichten uit de literatuur. Hierbij 

bespreek ik beknopt de methodiek van ATK. Ten tweede wordt het fenomeen kansarmoede 

besproken. In dit onderdeel wordt ook de door ATK gehanteerde definitie van kansarmoede toegelicht.  

Nadien sta ik stil bij empowerment en zoom ik in op de processen en resultaten die gepaard gaan met 

dit begrip. Ten vierde worden duo-werkingen gekaderd. In het tweede hoofdstuk zal ik de gebruikte 

onderzoeksmethode beschrijven en verantwoord ik de keuzes die ik heb gemaakt bij het opzetten van 

mijn eigen onderzoek. Tenslotte volgen het derde hoofdstuk met de bespreking van de 

onderzoeksresultaten en een algemeen besluit. 
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2 Literatuurstudie  

Dit literatuurstudie behandelt de belangrijkste concepten die centraal staan in het onderzoek. Ik start 

met een voorstelling van ATK. Nadien belicht ik de kansarmoede in Vlaanderen. Vervolgens bespreek 

ik het empowermentparadigma en ga ik dieper in op de psychische component van dit paradigma. De 

duiding van de empowermentmeter sluit dit onderdeel af. Tot slot wordt het concept duowerking 

toegelicht. 

2.1 Armen TeKort vzw 

ATK is een Antwerpse organisatie die als doel heeft kansarmoede structureel terug te dringen. Vanuit 

de vaststelling dat de huidige hulpverlening en beleidsmaatregelen om armoede structureel te 

bestrijden, te kort schieten, zet ATK in op structurele en duurzame effectiviteit. ATK meent dat dit 

slechts mogelijk is wanneer er bij armoedebestrijding sprake is van tweerichtingsverkeer, een 

ontmoeting tussen de kansrijke (kansbiedende in ATK-terminologie) en de persoon in kansarmoede 

(kanszoekende in ATK-terminologie). Op deze manier krijgen mensen in kansarmoede de kans om hun 

concrete situatie aan kansbiedenden te verklaren. Op hun beurt confronteren kansbiedenden de 

deelnemers met hoe de buitenwereld hen ziet en ervaart (Armen TeKort vzw, 2017, pp. 5-7).  

ATK koppelt actie-onderzoek aan haar project en baseert zich op wetenschappers die over armoede 

schrijven. Zo baseert ze zich op de bevindingen van Ghys en Oosterlynck (2013) in een VLAS-studie 

naar sociale innovatie en armoede. De auteurs concludeerden dat een zachte en contextgebonden 

aanpak sociale uitsluiting verhindert. Dit betekent het benaderen van armen vanuit een open en 

empathisch opstelling.  Bovendien is er meer kans door het empoweren van armen en door hen 

bewust te maken van de mogelijke gevaren van sociale uitsluiting, om de kloof tussen armen en de 

rest van de bevolking te overbruggen (Armen TeKort vzw, 2017).  

Empowerment en duowerking staan centraal en gaan hand in hand bij deze organisatie. Door een 

kansarme gedurende twee jaar met een kansrijke op pad te laten gaan, meent ATK dat hun 

empowermentsproces gestimuleerd kan worden. Mensen in kansarmoede zijn vaak mensen die leven 

in eenzaamheid en die hun eigenwaarde hebben verloren (Armen TeKort vzw, 2017; Van Regenmortel, 

2008a, 2008b).  Door middel van een vriend, een buddy in de ATK-terminologie, streeft ATK ernaar de 

kansarmen terug veerkrachtig te maken en het geloof in zichzelf, in hun eigen kunnen, weer aan te 

wakkeren. 

  



 

4 
 

"Armen TeKort wil een voortrekkersrol van armoedebestrijding van onze generatie op zich 

nemen. Wij willen een platform zijn dat mensen het geloof en de middelen aanreikt om 

kansarmoede tot op de wortel uit te roeien. Deze standpunten vormen het kader van ons 

project.” (Armen TeKort vzw, 2017, p. 7) 

 

2.2 Kansarmoede als probleem 

ATK wil kansarmoede op een structurele manier terugdringen. Om te begrijpen hoe de organisatie dit 

wil verwezenlijken, is het noodzakelijk om eerst stil te staan bij wat kansarmoede juist inhoudt. Er 

wordt nagegaan hoe dit concept aan populariteit won en hoe het vervolgens diende scherp gesteld te 

worden. Na de wetenschappelijke definiëringen van kansarmoede, geef ik weer hoe ATK, dit begrip 

benadert. Hierbij plaats ik hun definitie tegenover die van twee wetenschappers: Vranken en Sen. Tot 

slot wordt besproken wat een leven in kansarmoede kenmerkt en welke plaats dit binnen de 

samenleving heeft.  

2.2.1 Van armoede tot kansarmoede 

Van armoede naar nieuwe armoede… 

Armoede is een begrip dat een lange geschiedenis kent. Afhankelijk van de tijdsgeest, kende armoede 

verschillende invullingen. Zo was armoede lange tijd functioneel voor wie niet arm was, het was een 

manier om een plek in de hemel te verdienen door aan naastenliefde te doen.  Lange tijd nam de kerk 

de zorg voor armen op zich, tot in de 16de eeuw de lokale burgerlijke overheid deze 

verantwoordelijkheid overnam (Steyaert, 2009). De periode van de industriële revolutie bracht het 

onderscheid tussen goede (deserving) en slechte (undeserving) armen met zich mee (OCMW Gent, 

2014). Indien je ziek of oud was, was je armoede gelegitimeerd. Daarnaast had je de ‘luie’, slechte 

arme. Armoede werd toen individueel benaderd, armen weken af van de geldende gedragspatronen 

en dienden bijgevolg aangepast te worden (OCMW Gent, 2014, pp. 4-5). Met de uitbouw van de 

verzorgingsstaat na de tweede Wereldoorlog groeide de idee dat armoede zou verdwijnen. Hierbij was 

een belangrijke taak voor de overheid weggelegd die regulerend moest optreden. De economische 

crisis zorgde echter in de jaren ’70 voor een nieuwe definiëring en een herontdekking van het 

armoedeprobleem (Bouverne-De Bie, Roets, Roose, & Versailles, 2013). Mensen die voordien niet in 

armoede leefden, kwamen er door de crisis in terecht. Vandaar dat er in het begin van 1980 er over 

‘nieuwe armoede’ werd gesproken (Vranken, 1998). Deze ontstaat en/of neemt toe in tijden van 

economische crisis en treft bevolkingsgroepen die voorheen geen armoede kenden.  
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… Tot kansarmoede 

De herdefiniëring van armoede bracht twee ontwikkelingen met zich mee: de radicalisering van het 

participatiebegrip en een verbreding van de omschrijving van het armoedeprobleem (Bouverne-De Bie 

et al., 2013). De radicalisering van het participatiebegrip houdt in dat mensen in armoede niet enkel 

drager zijn van armoede, maar ook belangrijke actoren inzake armoedebestrijding zijn. Dit betekent 

dat indien je armoede wil aanpakken, dit niet enkel de verantwoordelijkheid is van derden zoals de 

overheid, de kerk of caritatieve instellingen en bewegingen, maar dat de mensen in armoede zelf ook 

gehoord moeten worden.  Deze ontwikkeling kwam er door bewegingen die een stem wilden zijn voor 

de belangen van de armen. Binnen deze bewegingen lag de focus op het verhogen van het 

probleembewustzijn door de eigen leefwereld te analyseren en op zoek te gaan naar de mogelijkheden 

die de eigen leefwereld biedt.   

De tweede ontwikkeling betreft een verbreding van de omschrijving van het armoedeprobleem. Naast 

de hierboven besproken armoedebewegingen ontstonden in die periode verschillende 

emancipatiebewegingen. Bij het streven naar emancipatie werd het nieuwe begrip kansarmoede 

geïntroduceerd, dat stelt dat de begrenzing tussen arm en niet-arm gemaakt moet worden ten aanzien 

van het geheel van de in de samenleving aanvaarde leefpatronen en niet ten aanzien van een 

bijstandsnorm (Bouverne-De Bie et al., 2013). Kansarmoede staat hier los van financiële problemen, 

maar wordt gezien als ongelijke kansen tot de algemeen aanvaarde leefpatronen. Deze tweede 

herdefiniëring van armoede leidde tot maatschappelijke fragmentering: verschillende 

emancipatiebewegingen gebruikten ‘kansarmoede’ (al dan niet strategisch) om aanspraak te maken 

op overheidszorg. Het groeide uit tot een erg populair begrip dat vele ladingen dekte (Notredame, 

1995: in Bouverene-De Bie, et al., 2013).  

Definitie van kansarmoede 

Later hebben verschillende wetenschappers dit begrip scherp willen stellen. Zo bekeken Nicaise en De 

Wilde (1995) kansarmoede als een toestand die voortvloeit uit de langdurige afwezigheid van 

meerdere zekerheden (vooral op het vlak van arbeid en tewerkstelling, maar ook op het vlak van 

onderwijs, gezondheidszorg, huisvesting) die personen toelaten om hun professionele, familiale of 

sociale verantwoordelijkheid op te nemen en van hun rechten gebruik te maken. De Cock en Buysse 

(2000) omschrijven kansarmoede dan weer als een toestand waarbij mensen beknot worden in hun 

kansen om voldoende deel te hebben aan maatschappelijk hooggewaardeerde goederen zoals 

onderwijs, arbeid, huisvesting. Ze benadrukken hierbij dat het niet gaat om een eenmalig feit, maar 

om een duurzame toestand die zich voordoet op verschillende terreinen, zowel materieel als 

immaterieel. 
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Een grote eensgezindheid omtrent de omschrijving van kansarmoede kwam er met de definitie van 

Vranken.  Deze luidt als volgt: 

 “Armoede is 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, Campaert, De Boyser, & Dierckx, 2007, p. 36) 

In deze definitie zitten twee karakteristieken die belangrijk zijn om mee te nemen wanneer het over 

armoede gaat (Steenssens, Aguilar, Demeyer, & Fontaine, 2008). Armoede is relatief, d.w.z. het moet 

geplaatst worden tegenover een maatschappelijke norm (de geldende leefpatronen), en 

multiaspectueel, het heeft betrekking op verschillende levensdomeinen (Raeymaeckers & Dierckx, 

2010; Vranken et al., 2007).  

Daarnaast schrijven Vranken et al. (2007) dat armoede vier dimensies kent. Er is de tijdsdimensie van 

armoede, die verwijst naar het dynamische karakter van armoede (Hoe lang is iemand arm? Hervalt 

iemand in armoede?) en de reproductie van armoede (bijvoorbeeld intergenerationeel). De tweede 

dimensie is de hoogte van armoede, hoeveel mensen zitten er in armoede? De breedte van armoede 

is de derde dimensie en heeft betrekking op de verschillende domeinen waarop uitsluiting of 

ongelijkheid plaatsvindt. Dit is wat hierboven het multiaspectuele karakter van armoede werd 

genoemd. Tot slot is er de dieptedimensie van armoede. Hier gaat het om hoe diep de kloof met de 

rest van de samenleving is, wat de armen nodig hebben om deze kloof te kunnen overbruggen. 

Deze definitie bracht een grote eensgezindheid in Vlaanderen over wat kansarmoede juist betekent 

en inhoudt. Ondertussen, na het emeritaat van Vranken lijkt echter elke organisatie of overheid weer 

een eigen definitie van kansarmoede te gebruiken. 

Armoedebestrijding 

Aansluitend bij de veranderende kijk op (kans)armoede, is er ook een verandering in hoe 

(kans)armoede het best bestreden kan worden. De individuele kijk op armoedebestrijding, die focust 

op het ‘aanpassen van het individu’, maakte plaats voor een bredere benadering.  Lister (2002) stelt 

dat armoedebestrijding deel uitmaakt van het democratisch proces, aangezien kansarmen hiervan 

worden uitgesloten. Het is noodzakelijk om deze groep betrokken te houden. Verder is het van belang 

kansarmoede te (h)erkennen. Mensen in kansarmoede horen door het beleid als volwaardige burgers 

beschouwd te worden en dus ook aansluiting te vinden bij de deelname aan het maatschappelijk leven. 

Dit blijft voor mensen in kansarmoede een grote drempel.  
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Krumer-Nevo, Weiss-Gal, en Monnickendam (2009) schrijven dat armoedebestrijding niet te eng mag 

worden bekeken. De bestrijding van armoede mag niet individugericht blijven. Een systematische 

aanpak die zowel het individuele niveau als het globale sociaaleconomische niveau beslaat, is vereist. 

Zo’n aanpak vraagt theoretische kennis, zelfreflectie van hulpverleners (over hun attitude tegenover 

armoede) en het verwerven van praktische kennis.  

Samengevat 

In deze paragraaf werd besproken hoe het begrip kansarmoede in voege trad en hoe dit begrip 

verschilt met wat er eerst onder armoede werd verstaan. De definities die werden besproken hebben 

gemeenschappelijk dat ze kansarmoede benaderen vanuit een gebrek aan kansen tot bepaalde 

materiële en immateriële goederen en dat dit duurzaam van aard is. Vranken bouwt hierop voort en 

wijdt aandacht aan het relatieve en multiaspectuele karakter van dit begrip. Als er in dit onderzoek 

over kansarmoede wordt gesproken, dan is dit volgens de invulling van Vranken (2007). Tot slot 

werpen Lister (2002) en Krumer-Nevo et al. (2009) een bredere kijk op de armoedebestrijding. 

Aangezien ATK als doel heeft de kansarmoede terug te dringen was het ook nodig dit te behandelen. 

In het volgende onderdeel wordt de kijk van ATK op die kansarmoede belicht.  

2.2.2 ATK en kansarmoede 

Een eigen definitie 

Armen TeKort vzw spreekt over kansarmoede en hanteert een eigen definitie van dit begrip. ATK sluit 

zich in hun visietekst expliciet aan bij de definitie van Vranken. ATK zet nadrukkelijk in op het “niet op 

eigen kracht kunnen overbruggen van de kloof met de samenleving”. Verder merk ik geen andere 

overeenkomst met de definitie van Vranken of de andere besproken definities. ATK formuleerde zelf 

een wat eigenzinnige definitie van kansarmoede. Onderstaand citaat illustreert dit. 

“Voor ons houdt kansarmoede op zodra een kansarme medemens zelf vanuit het besef van 

zijn versterkte eigenwaarde zegt dat hij nu weet dat hij zelf geïnformeerde keuzes kan maken 

en ook zelf de weg kan vinden om ze te realiseren. Vanaf dat moment kan de mens vrij denken 

over het verwerven van vaardigheden die tot nieuwe activiteiten kunnen leiden.” (Armen 

TeKort vzw, 2017, pp. 68, 69) 

Hierin wordt duidelijk dat zij kansarmoede veeleer benaderen als een gebrek aan mogelijkheden tot 

het maken van eigen keuzes, dan wel het aansluiting vinden bij de aanvaarde leefpatronen in een 

samenleving. De focus wordt gelegd op het hebben van controle op het eigen leven, door het kunnen 

maken van eigen geïnformeerde keuzes. Dit sluit aan bij het empowermentparadigma (zie: 2.3.1). 
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Capability approach  

De benadering van kansarmoede door ATK hangt nauw samen aan de definiëring van Sen (1993). 

Vanuit zijn Capability approach dient de studie van armoede te vertrekken van wat mensen in staat 

zijn om te doen of te zijn (Driessens & Bocklandt, 2017; Sen, 1993). Armoede is volgens Sen (1993) een 

gebrek aan mogelijkheden (capabilities) om het soort leven te leiden dat men wil. Armoede treedt op 

wanneer er sprake is van deprivatie van functionings. Dit zijn activiteiten, toestanden of situaties die 

mensen nastrevenswaardig vinden1 (den Braber & Tirions, 2016). Het zijn dus elementaire of complexe 

zaken die hooggewaardeerd staan in het leven. Voorbeelden hiervan zijn voldoende voeding en 

huisvesting hebben (elementaire) of zelfrespect en sociaal geïntegreerd zijn (complexe).  Hier brengt 

Sen dus het enge aspect van armoede (focus op materiële en financiële) samen met een brede kijk op 

armoede. Zo wijst hij ook op een deprivatie van sociale verworvenheden zoals deelname aan het 

maatschappelijk leven of publiekelijk durven verschijnen zonder schaamte (Driessens & Bocklandt, 

2017, p. 2).  

Vrijheid is cruciaal bij de menselijke ontwikkeling (den Braber & Tirions, 2016; Driessens & Bocklandt, 

2017; Sen, 1993). Een beperking van vrijheid, van keuzemogelijkheden wordt door Sen gezien als 

armoede. Zo wordt (keuze)vrijheid gezien als een fundamenteel recht. Het is dan ook de taak van de 

overheid om hierin tegemoet te komen, door bijvoorbeeld te voorzien in toegankelijke publieke 

diensten, welzijnszorg, onderwijs en gezondheidszorg, voor iedereen.  

Tot slot schrijven den Braber en Tirions (2016) dat de opdracht tot menselijke ontwikkeling, onder een 

collectieve en maatschappelijke verantwoordelijkheid valt. Sommige mensen zijn in hun 

mogelijkheden tot ontwikkeling erg beperkt door bijvoorbeeld discriminatie. Zij hebben nood aan 

anderen om de eigen ontwikkeling te kunnen garanderen. Dit is ook waar ATK met haar buddyproject 

op inzet.  

Analyse van begripsinvulling ATK 

Op basis van het citaat waarin ATK verduidelijkt wanneer kansarmoede voor hen ophoudt, stel ik vast 

dat de focus van ATK sterk op individuele verandering ligt. De structurele voorwaarden die Sen 

vernoemt, worden niet in hun definitie opgenomen.  

2.2.3 Kansarmoede in de samenleving 

In het vorige onderdeel werd kansarmoede vanuit verschillende inhoudelijke invullingen benaderd. In 

dit stuk wordt de objectieve kijk op kansarmoede besproken. Al heel wat jaren wordt er onderzoek 

                                                           
1 Een vaste lijst is niet voorhanden. Deze zijn erg contextgebonden.  
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gedaan naar armoede in de samenleving. Sinds 1991 stelt OASeS (2017b) jaarlijks het Jaarboek 

Armoede en Sociale Uitsluiting samen. Het jaarboek geeft een analyse en evaluatie van armoede en 

sociale uitsluitsluiting in Vlaanderen, België en Europa. Het brengt nieuwe inzichten inzake 

armoedeproblematiek en de bestrijding ervan samen. In de recentste uitgave, het Jaarboek 2016, zijn 

cijfers terug te vinden over de armoedeproblematiek. Volgens EU-SILC 2015 zou in 2015 het 

armoederisico in België 14,9% bedragen. 

In Vlaanderen bedroeg het armoederisico volgens EU-SILC 2014 in 2014 11,1% (Oosterlynck et al., 

2016, p. 32). Het armoederisico wordt bepaald als 60% van het mediaan inkomen voor de regio. 

(België: €1.083 in 2015 voor een alleenstaande).  

In Antwerpen liggen de cijfers hoger. Op basis van de Gemeentelijke Profielschets Antwerpen van 

Regionale Statistieken Vlaanderen (Vlaanderen, 2016) bedroeg in 2015 de kansarmoede-index voor 

Antwerpen 27,1%.  

Niet enkel de totaalcijfers zijn relevant, maar ook de relatieve cijfers ten aanzien van bepaalde sociale 

kenmerken. Onderstaande tabel geeft het relatieve armoederisico naar geslacht, leeftijd, 

huishoudtype, activiteitenstatus (16+), eigendomsstatuut en opleidingsniveau (18+) voor het Vlaams 

Gewest, o.b.v. EU-SILC 2014 (OASeS, 2017a). 

Totaal 11,1 

Man 10 

Vrouw 12 

Alleenstaande 18 

Eenoudergezin 33 

2 volw. 3 of meer kinderen 14 

Werkloos 33 

Gepensioneerd 12 

Inactief 22 

Huurder 25 

Laaggeschoold 20 
Tabel 1 Relatieve armoederisico achtergrondkenmerken voor het Vlaams Gewest. 

We zien in deze tabel dat eenoudergezinnen, mensen die werkloos zijn en huurders de grootste kans 

maken om in armoede terecht te komen. Dit wijst op structurele thema’s zoals arbeid en huisvesting 

die invloed hebben op het armoederisico.  

ATK zoekt niet specifiek naar deelnemers waarop deze kenmerken van toepassing zijn. De organisatie 

spoort deelnemers op door middel van contact met andere sociale diensten, voedselbanken en 

opvangcentra. De deelnemers van het traject zijn veelal mensen die reeds elders begeleid worden. 

Ook de respondenten in dit onderzoek vallen onder deze ‘risicogroepen’.  
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2.2.4 Wat kenmerkt leven in kansarmoede?  

Nu we zicht hebben op zowel de benadering van kansarmoede door ATK en de objectieve 

benaderingen door overheden, sluit ik dit onderdeel van de literatuurstudie af met wat kansarmoede 

betekent voor wie het treft.  

Van Regenmortel (2008a, p. 29) schrijft dat mensen in armoede “[…] te maken hebben met een 

multicomplexe problematiek, met gevoelens van machteloosheid en wantrouwen, met gestoorde 

communicatie en ‘verbintenisproblematiek’ met zichzelf, met anderen, met de maatschappij en met 

de toekomst.” Ook schrijft de auteur dat mensen in armoede in afhankelijkheidsrelaties verkeren en 

een gebrek aan eigen keuzemogelijkheden ervaren. Ze stelt:  

“Personen die maatschappelijk kwetsbaar zijn (bv. mensen die in armoede leven) staan in onze 

maatschappij meestal aan de verschuldigde kant: ofwel moeten ze geld terugbetalen ofwel zorg. 

Daarbij is er geen sprake van een ‘vrije’ keuze en het inlossen van hun schuld zal niet leiden tot 

een grotere maatschappelijke erkenning. Het gaat om een ongelijkheid van kansen, 

behandeling, resultaten en ook van waardering die maakt dat deze personen in sterke 

afhankelijkheidsrelaties komen tegenover anderen en de maatschappij. Dit is een cumulatief 

proces waarbij de stapeling van achterstellingen zich steeds verder ophoopt en zodanig 

veralgemeend geraakt, dat de berusting in afhankelijkheid de enige keuze lijkt of zelfs 

aangewezen is (Van Regenmortel, 2008b, p. 25).” 

Deze kenmerken van leven in armoede sluiten aan bij de definitie van Vranken. De aandacht voor het 

structurele en de multi-aspectuele problematiek komen duidelijk naar voren. De relatie met de 

samenleving is onevenwichtig, zij staan aan de verschuldigde kant. Zoals Lister (2002) beschreef is het 

bij armoedebestrijding nodig mensen in armoede te erkennen als volwaardige burgers en deze 

aansluiting laten vinden met de samenleving. ATK zet hierop in door kanszoekenden aan 

kansbiedenden te koppelen. Dat is voor ATK de manier om kanszoekenden terug aansluiting te laten 

vinden met de samenleving en hen zo empowered en veerkrachtig te maken.  

 

2.3 Empowerment als oplossing?  

De vorige alinea eindigde met waar ATK aan wil werken, namelijk mensen in kansarmoede empoweren 

en terug veerkrachtig maken. In wat volgt ga ik dieper in op het begrip empowerment en veerkracht. 

Het empowermentsparadigma krijgt binnen mijn onderzoek een centrale plaats, omdat ik tracht te 

onderzoeken hoe kanszoekenden de resultaten van hun empowermentproces ervaren. In deze alinea 
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behandel ik eerst het empowermentsparadigma, waarna ik door in te zoomen op psychologisch 

empowerment, de brug sla naar veerkracht.  

2.3.1 Het empowermentsparadigma 

Empowerment wordt gezien als een van de centrale concepten binnen het sociaal werk (International 

Federation of Social Workers, 2016). Niet enkel sociaal werkers gaan actief aan de slag met 

empowerment. Oorspronkelijk werd het gebruikt in de hulpverlening met minderheidsgroepen, maar 

ook in het management wint het begrip aan belangstelling. Daar gebruikt men het concept vaak met 

andere doeleinden of geeft men het een andere invulling (Lincoln, Travers, Ackers, & Wilkinson, 2002). 

Zo wordt het meer en meer een containerbegrip dat vele ladingen dekt. Ibrahim en Alkire (2007) 

begonnen hun artikel met een opsomming van 30 definities van empowerment. Dit duidt op een grote 

verscheidenheid in conceptualisering, afhankelijk van de eigen werking, de doelgroep, methodieken 

en dergelijke. 

Wanneer we in Vlaanderen over empowerment spreken, grijpen we naar de breed aanvaarde definitie 

van Van Regenmortel (2002). In haar boek definieert zij empowerment als “een proces van versterking 

waarbij individuen, organisaties en gemeenschappen greep krijgen op de eigen situatie en hun 

omgeving en dit via het verwerven van controle, het aanscherpen van kritisch bewustzijn en het 

stimuleren van participatie” (Van Regenmortel, 2002, p. 76).  Deze definitie is een vertaling van de 

definitie van Rappaport (1981). 

Het empowermentparadigma staat voor een denk- en handelingskader waarop krachtgerichte 

methodieken kunnen worden ontwikkeld (Van Regenmortel, 2008b). Concepten als volledig 

burgerschap, eigen kracht en gedeelde verantwoordelijkheid zijn onherroepelijk met empowerment 

verbonden (Van Regenmortel, 2009a). 

Empowerment gaat gepaard met twee belangrijke kenmerken. Ten eerste is empowerment een ‘multi-

level’ construct: het niveau van het individu of het psychologische niveau (microniveau), het niveau 

van de organisatie (mesoniveau) en het niveau van de samenleving (macroniveau) (Rappaport, 1981, 

1987b; Van Regenmortel, 2008a, 2009a, 2012). De verschillende niveaus zijn met elkaar verbonden, 

wat het interactionele aspect van empowerment duidelijk maakt. Sociale problemen dienen bekeken 

te worden vanuit een ecologische kijk, dus als een samenspel van factoren tussen de drie niveaus (Van 

Regenmortel, 2012).  

Ten tweede is empowerment een open-ended construct, wat betekent dat er geen sprake kan zijn van 

een dichotomie tussen het al dan niet bezitten van empowerment. Empowerment kent verschillende 
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gradaties en is erg contextafhankelijk. Bovendien houdt het empowermentproces niet op (Van 

Regenmortel, 2009a).  

Verder stelt M. A. Zimmerman (1995) dat bij dit concept drie assumpties in achting dienen te worden 

genomen: (1) psychologisch empowerment neemt verschillende vormen aan bij verschillende 

personen, (2) psychologisch empowerment neemt verschillende vormen aan afhankelijk van de 

context en (3) psychologisch empowerment is een dynamische variabele die verandert over tijd heen.   

Een laatste kenmerk, zo schrijft Van Regenmortel (2008a), is het verschil tussen empowering processes 

en empowered outcomes. In dit onderzoek focus ik op de outcomes van het empowermentproces van 

de kanszoekenden, zonder de aandacht voor de processen uit het oog te verliezen (M. A. Zimmerman, 

1995). In het volgende onderdeel wordt hier dieper op ingegaan. 

2.3.2 Empowering processes en empowered outcomes 

Het empowermentproces bestaat dus uit empowering processes en empowered outcomes. 

Empowering processes op individueel niveau zijn de ervaringen waarbij individuen hun doelen 

ontdekken en op zoek gaan naar hoe ze deze kunnen bereiken, waarmee individuen een grotere 

toegang en controle van bronnen verwerven en waarbij individuen weer greep krijgen op hun leven 

(M. A. Zimmerman, 1995). Perkins en Zimmerman (1995) zien in deze processen het belang van 

participatie, de deelname aan het gemeenschapsgebeuren. Merk op dat ook hier weer belang wordt 

gehecht aan het vinden van aansluiting bij de samenleving. Dit kwam eerder al aan bod bij de 

kansarmoedebestrijding door Lister (2002).  

Empowered outcomes worden door M. A. Zimmerman (1995) omschreven als een gevolg van 

empowering processes. Het zijn de resultaten die het empowermentsproces teweegbracht.  

Daar de uitkomsten van empowerment centraal staan in mijn onderzoek, acht ik het nodig dit begrip 

scherp te stellen. Outcomes worden wel eens in één mond genoemd met output en impact. Deze 

populaire begrippen van het management die duiden op accountability of verantwoording, winnen de 

laatste jaren meer aan belang binnen de welzijnssector (Bryson, Crosby, & Bloomberg, 2014).  In zijn 

onderzoek naar accountability binnen de sociale sector bakent Rosenzweig (2004) deze concepten af. 

Outputs zijn direct meetbare resultaten, zoals bijvoorbeeld het aantal deelnemers aan een project of 

het aantal deelnemers dat vroegtijdig afhaakt. Outcomes zijn de ultieme veranderingen die men 

probeert te bereiken. Het gaat om specifieke veranderingen in de attitude, het gedrag, de kennis, 

competenties en de status van mensen. Merk op dat bij output over directe resultaten wordt 

gesproken, terwijl Rosenzweig (2004) het over ‘veranderingen’ heeft wanneer het gaat over outcomes. 

Impact wordt gedefinieerd als “het verschil tussen outcome met interventie en outcome zonder 
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interventie.” Uitkomsten die hoe dan ook zouden plaatsvinden worden hier dus buiten beschouwing 

gelaten (Rosenzweig, 2004).  

Deze begrippen kunnen toegepast worden op het project van ATK. Dat leidt tot volgend kader: 

 Theorie Praktijk (ATK) 

Output Indicators and other measurable variables from 
an organization’s operations that management 
can directly measure. 

- aantal kanszoekenden en 
kansbiedenden die in het traject 
stappen 

- aantal deelnemers die het traject 
uitdoen 

- … 
Outcome Specific changes in attitudes, behaviors, 

knowledge, skills, status, or level of functioning. 
- verwerven van eigenwaarde 

- verhogen van controle op eigen 
situatie en omgeving 

- opbouwen van een sociaal netwerk 
- … 

Impact The difference between the outcome for a 
sample exposed to an 
enterprise’s activities and the outcome that 
would have occurred without the venture or 
organization. 

- De resultaten die rechtstreeks 
voortvloeien uit de contacten met 
de buddy 

Tabel 2 Output-outcome-impact (Rosenzweig, 2004) 

Hard outcomes en soft outcomes 

Tot slot wordt er binnen de internationale literatuur een onderscheid gemaakt tussen hard en soft 

outcomes. In hun handleiding voor het meten van soft outcomes omschrijven Dewson, Eccles, Tackey, 

en Jackson (2000, p. 2) soft outcomes als volgt: “outcomes from training, support or guidance 

interventions, which unlike hard outcomes, such as qualifications and jobs, cannot be measured directly 

or tangibly.” In deze omschrijving wordt ook het onderscheid met hard outcomes duidelijk. Dat zijn 

direct meetbare resultaten die erg specifiek zijn, zoals het hebben van vast werk of het bezitten van 

een eigen woning. Stickley en Eades (2013) kwamen in hun onderzoek naar de invloed van 

kunstprojecten op de mentale gezondheid tot de conclusie dat soft outcomes, zoals een toename in 

zelfvertrouwen en eigenwaarde, de hard outcomes stimuleren. 

Soft outcomes worden door Dewson et al. (2000, p. 6) verduidelijkt in volgende tabel.  
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Types of ‘soft’ outcomes  Examples of indicators 

Attitudinal skills Increased levels of motivation  

Increased levels of confidence  

Recognition of prior skills Increased feelings of responsibility  

Increased levels of self-esteem  

Higher personal and career aspirations 

Personal skills Improved personal appearance/presentability Improved levels of attendance  

Improved timekeeping  

Improved personal hygiene  

Greater levels of self-awareness  

Better health and fitness  

Greater levels of concentration and/or engagement 

Tabel 3 Voorbeelden van soft outcomes en indicatoren (Dewson et al., 2000, p. 6)  

2.3.3 Psychologisch empowerment 

Empowerment is van toepassing op drie analyseniveaus: het micro-, meso- en macroniveau. Voor dit 

onderzoek focus ik op empowerment op het individuele niveau, het microniveau. Dit wordt door Marc 

A Zimmerman, Israel, Schulz, en Checkoway (1992) beschreven als een proces waarbij individuen 

meester worden van en controle verwerven over hun eigen situatie en greep krijgen op hun omgeving. 

ATK tracht dit met hun buddyproject bij kanszoekenden te faciliteren. Door kanszoekenden weer 

veerkrachtig te maken, werkt ATK aan het psychologisch empowerment van de deelnemers.  

Perkins en Zimmerman (1995) delen psychologisch empowerment op in drie componenten: (1) 

Intrapersonal, (2) Interactional en (3) behavioral. 
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1. De intrapersoonlijke component wordt door Steenssens en Van Regenmortel (2007) 

opgedeeld in drie domeinen. Het cognitieve gaat over het geloof in eigen kunnen om de eigen 

situatie en de omgeving te beïnvloeden. Het persoonlijkheidsdomein gaat over het geloof in 

eigen invloed op de eigen situatie en omgeving. Het motivationele gaat over de wil om invloed 

op de eigen omgeving uit te oefenen (Steenssens & Van Regenmortel, 2007; M. A. Zimmerman, 

1995). 

2. De interactionele of interpersoonlijke component slaat op het kritische bewustzijn over de 

omgeving. Dit uit zich in een bewustzijn van maatschappelijke mogelijkheden, normen en 

middelen, vaardigheden om deze te benutten, en om bronnen te mobiliseren (Steenssens & 

Van Regenmortel, 2007; M. A. Zimmerman, 1995). 

3. De gedragscomponent van psychologisch empowerment verwijst naar de betrokkenheid bij 

de gemeenschap, participatie in sociale verbanden, constructief gedrag in omgang met nieuwe 

situaties en het maken van keuzes (Steenssens & Van Regenmortel, 2007, p. 10). Het zijn de 

acties die direct doorwegen op het empowermentproces (M. A. Zimmerman, 1995).  

De drie componenten kunnen worden gelinkt met hoe wetenschappers over armoedebestrijding 

denken. De capability approach van Sen (1993) bevindt zich bijvoorbeeld op de interpersoonlijke 

component. De bewustwording van maatschappelijke mogelijkheden en hoe je deze kan bereiken ligt 

Figuur 1 Schema psychologisch empowerment. Bron: Zimmerman, 1995, p.588 
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in de lijn van de capabilities van Sen. Het analyseren van de eigen situatie en het op zoek gaan naar de 

mogelijkheden die je als persoon hebt, is iets dat overeenstemt met zowel Sen’s theorie als de 

intrapersoonlijke component. Lister situeert zich meer op de gedragscomponent, door het maken van 

verbinding met de samenleving.  

Deze drie componenten bieden de kans psychologisch empowerment grondig te ontrafelen. Later in 

deze thesis zal dit model de basis vormen voor de bespreking van de onderzoeksresultaten.  

2.3.4 Van empowerment naar veerkracht 

Nu we het empowermentsparadigma benaderd hebben met een diepere focus op de psychologische 

component, kunnen we de brug slaan tussen empowerment en veerkracht.  

Veerkracht kan gezien worden als het zich succesvol aanpassen aan negatieve ervaringen (Luthar, 

Cicchetti, & Becker, 2000; Norris, Stevens, Pfefferbaum, Wyche, & Pfefferbaum, 2008). Veerkracht 

wordt door Van Regenmortel (Steenssens, Demeyer, & Van Regenmortel, 2009; Van Regenmortel, 

2008b) omschreven als: 

“Het vermogen van een mens of een systeem (groep, gemeenschap) om een goed bestaan te 

leiden en zich ondanks moeilijke levensomstandigheden positief te ontwikkelen en dit op een 

sociaal aanvaardbare wijze.” 

Veerkracht wordt gezien als een belangrijke toestand van empowerment (Steenssens et al., 2009; Van 

Regenmortel, 2008a, 2008b, 2009a, 2012). Empowerment is krachtgericht, het focust op de krachten 

van mensen die in moeilijke situaties weten te (over)leven en een zinvol leven leiden. Deze kijk sluit 

aan bij de positieve psychologie, die mechanismen blootlegt waardoor psychologische weerstand kan 

worden ontwikkeld (Van Regenmortel, 2009a). Net zoals bij empowerment, speelt bij veerkracht de 

omgeving van de maatschappelijk kwetsbare een belangrijke rol. Tot slot stimuleert empowerment de 

veerkrachtprocessen bij kansarmen en betrekt empowerment ook de sociale netwerken van de 

persoon (Van Regenmortel, 2009b). 

ATK zet sterk in op het terug veerkrachtig maken van deelnemers. Ze tracht de kanszoekenden 

weerbaar te maken tegen tegenslagen of veranderingen in hun context. Het (her)winnen van 

veerkracht is afhankelijk van het psychologisch empowermentsproces dat de deelnemers doorlopen. 

Andersom weerspiegelt de mate waarin veerkracht (her)wonnen wordt ook op hoe het met de 

psychologisch empowerment van een deelnemer staat.  
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2.3.5 Empowerment evalueren 

Eerder werd besproken waarom er door ATK zo gehamerd wordt op psychologisch empowerment. 

Maar hoe wordt deze vorm van empowerment gemeten? Hoe kan men achterhalen in welke mate 

iemand empowered is? Sinds kort is hiervoor een meetinstrument ontwikkeld. Dat meetinstrument 

bespreek ik in het volgende onderdeel. Daarnaast wordt beknopt mijn onderzoek besproken, 

aangezien dit aansluit bij empowermentevaluatie.  

Samengevat ontstond vanuit (1) de vraag naar methoden om het effect van sociaal werk te meten, (2) 

de vaststelling dat empowerment het centrale begrip is in het huidige sociaal werk, en (3) de 

bekommernis dat de huidige metingen en registratie effecten van sociaal werk onvoldoende of met 

een beperkte focus belichten (Depauw & Driessens, 2016, pp. 6, 7), het initiatief van het 

Expertisecentrum Krachtgericht Sociaal Werk van de Karel de Grote Hogeschool om een meetschaal 

psychologisch empowerment te ontwikkelen. Het psychologisch empowerment werd benaderd zoals 

in M. A. Zimmerman (1995)2  

Samen met cliënten en verschillende OCMW’s ontwikkelde het Expertisecentrum Krachtgericht Sociaal 

Werk van de Karel de Grote Hogeschool een instrument dat bestaat uit drie batterijen aan vragen 

(Depauw & Driessens, 2013; Depauw & Driessens, 2016). 

De eerste batterij peilt naar het psychologisch empowerment en meet het niveau van empowerment 

bij individuele cliënten. Deze vragenlijst biedt een kijk op de uitkomst van de geboden hulpverlening. 

De tweede richt zich op de levensdomeinen en vraagt naar de ervaren veranderingen hiervan. Met 

deze bevraging worden onbedoelde effecten blootgelegd. De laatste batterij richt zich tot het werker-

empowerment. Deze meet in welke mate de organisatorische voorwaarden vervuld zijn om 

‘empowerend’ te werken. Organisaties dienen ‘zelfempowerment’ van hulpverleners te stimuleren, 

pas dan kunnen hulpverleners het empowermentproces van de cliënt faciliteren (Van Regenmortel, 

2012, p. 28).  

De afname van de metingen gebeurt in drie fases. Eerst is er de nulmeting, dan volgt een tussentijdse 

meting en tot slot is er de eindmeting. De uitkomsten van de meetschalen psychologisch 

empowerment en werker-empowerment resulteren in cijfergegevens. De vragen rond de 

levensdomeinen leveren geen statistisch valabele cijfers, daar deze tot stand komen in een kwalitatief 

gesprek (Depauw & Driessens, 2016). 

                                                           
2 (zie: Figuur 1 Schema psychologisch empowerment. Bron: Zimmerman, 1995, p.588) 
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Aan de hand van die vragenlijsten kan de evolutie die de personen in kansarmoede doormaken 

periodiek in kaart worden gebracht. Ook brengt het meetinstrument de rol die de buddy daarin speelt 

in kaart. De empowermentmeter heeft zowel oog voor uitkomsten als de processen en is daarom 

interessant voor alle niveaus binnen organisaties in het sociaal werk. Verder benadrukken Depauw en 

Driessens (2016) de contextafhankelijkheid van de empowermentmeter.  

Dit onderzoek vormt een aanvullend onderzoek op de empowermentmeter. Het 

empowermentmeetinstrument heeft aandacht voor het gehele empowermentsproces en de evoluties 

hierin. Het geeft een algemene, doch grondige kijk op het proces. Met dit onderzoek echter, wil ik 

nagaan wat empowerment concreet voor de kanszoekende deelnemers betekent. Ik ga als het ware 

na hoe dat empowerment eruitziet, in wat dat resulteert. Daarnaast besteed ik aandacht aan die 

resultaten van empowerment tot stand zijn gekomen. De onderzoeksresultaten van dit onderzoek 

kunnen naast de resultaten van de empowermentmeter worden geplaatst en zo een uitgebreider 

beeld geven. 

 

2.4 Duo-werking 

In het eerste deel hebben we reeds de organisatie, ATK, besproken. Deze organisatie wil het probleem 

‘kansarmoede’ op een structurele manier aanpakken. In het tweede deel werd dieper ingegaan op dit 

probleem. Bij het oplossen van het kansarmoedeprobleem zet ATK in op het verhogen van 

psychologisch empowerment bij de kanszoekende deelnemers. De bespreking van deze vorm van 

empowerment volgde in het derde deel. In het vierde en laatste deel van deze literatuurstudie zal de 

klemtoon liggen op hoe de organisatie het psychologisch empowerment wil bewerkstelligen. Het 

koppelt hiervoor kansbiedende aan kanszoekende deelnemers, er is dus sprake van een duo-werking.  

2.4.1 Duo-werkingen gekaderd 

Meer en meer winnen duowerkingen in Vlaanderen aan populariteit. Bij duowerkingen gaat de 

vrijwilliger een één-op-één-relatie aan met de hulpvrager (Van Robaeys & Lyssens-Danneboom, 2016). 

Deze werkingen vinden plaats in verschillende sectoren van de samenleving. In hun tussentijds 

onderzoeksrapport kaderen Van Robaeys en Lyssens-Danneboom (2016) de verschillende doeleinden 

die duowerkingen kennen. Zo zijn er duowerkingen die zich richten op taalontwikkeling, het 

begeleiden naar de arbeidsmarkt, opvoedingsondersteuning, sociaal-emotionele ondersteuning, enz. 

Deze vorm van vrijwilligerswerk geldt als een belangrijke aanvulling op de professionele hulpverlening 

(Dekker & Braam, 2010).  Vroeger gaf de beroepskracht slechts lichtere taken waar hij zelf 

onvoldoende tijd voor had, aan de vrijwilliger. Nu draagt de professional uitvoeringstaken over. Dat 
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leidt tot een veranderende rol voor de beroepskracht die nu meer focust op het coördineren van de 

vrijwilligers (Van den Tier & Potting, 2015).  

Die verschuiving komt er doordat duowerkingen aansluiten bij twee actuele tendensen die 

plaatsvinden binnen de welzijnssector. Enerzijds is er de verschuiving van de verzorgingsstaat naar de 

participatiesamenleving die een appel doet op de zelfredzaamheid van burgers en waarin burgers ook 

gestimuleerd worden om op eigen initiatief te participeren aan het maatschappelijke leven (Tonkens, 

2014). Anderzijds is er de tendens van vermaatschappelijking van de zorg, waarbij (lokale) overheden 

vaker beroep doen op maatschappelijk engagement om met kwetsbare personen om te gaan 

(Verschuere, 2016). De vermaatschappelijking van de zorg is ook nauw verweven met de evolutie naar 

een participatiesamenleving (Trappenburg, 2014). Minister van Welzijn Vandeurzen (2013) stelt dat 

“[…] goede zorg vrijwilligers mobiliseert om de eenzaamheid van mensen weg te nemen” en “dat deze 

zorg openstaat voor kwetsbare mensen en hen weer kansen geeft (p.5)”.   

Vanuit Amerika kwamen buddywerkingen via Nederland tot bij ons. De duo-methodiek werd in de 

Verenigde Staten gebruikt om praktische en emotionele ondersteuning te bieden aan mensen met aids 

en hun omgeving. Het buddyprogramma werd toen als volgt beschreven: 

“A buddy program is a program provided by a community-based ASO3 that provides a one-on-

one assignment of a volunteer (buddy) to an individual (patient) infected with HIV in which the 

volunteer provides tangible support, appraisal support, self-esteem support, and belonging 

support (Burrage & Demi, 2003, p. 3).  

In Nederland ontstonden maatjesinitiatieven waaronder vele verschillende projecten vallen. Dekker, 

Van Straaten, en El Kaddouri (2013, p. 4) beschrijven maatjesinitiatieven als “[…] alle initiatieven 

waarbij een vrijwilliger een-op-een gekoppeld wordt aan een hulpvrager die tijdelijk een steuntje in de 

rug kan gebruiken. De vrijwilliger is gedurende enige tijd coach, mentor, buddy of maatje van mensen 

die tijdelijk ondersteuning kunnen gebruiken.” In Vlaanderen ontstaan er alsmaar meer duo-werkingen, 

maar is er nog geen evaluatieonderzoek ter beschikking (Van Robaeys & Lyssens-Danneboom, 2016). 

In maart 2014 vond er een eerste trefdag tussen verschillende duo-werkingen plaats, met als doel duo-

werkingen in Vlaanderen in kaart te brengen (Adriaenssens, 2014). In hun tussentijds 

onderzoeksrapport spreken Van Robaeys en Lyssens-Danneboom (2016) over 78 organisaties die 

werken op basis van een duo-methodiek. 

                                                           
3 Aids Service Organisation 
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2.4.2 Soorten duo-werkingen  

Zoals de begripsomschrijving van ‘maatjesinitiatieven’ illustreerde, omvatten duo-werkingen 

verschillende soorten werkingen, afhankelijk van de doelgroep, het doel van de werking, de rol van de 

vrijwilliger en dergelijke.  Algemeen kunnen duo-werkingen worden opgedeeld in drie types, waarbij 

de rol van de vrijwilliger tegenover de hulpvrager verschilt: (1) de vrijwilliger als bondgenoot, (2) de 

vrijwilliger als coach, (3) de vrijwilliger als mentor (Dekker et al., 2013; Van den Tier & Potting, 2015; 

Van Robaeys & Lyssens-Danneboom, 2016). 

Als bondgenoot tracht de vrijwilliger sociale uitsluiting bij de hulpvrager te voorkomen. De vrijwilliger 

en de hulpvrager zien elkaar regelmatig en deze contactmomenten staan centraal. De vrijwilliger 

hanteert een relationele ondersteuningsstijl. Dit is wat in de internationale literatuur ook ‘befriending’ 

wordt genoemd. Als coach stimuleert de vrijwilliger de hulpvrager in een persoonlijk 

veranderingsproces. Er worden samen doelstellingen opgesteld en geëvalueerd. De vrijwilliger laat 

a.d.h.v. activiteiten de hulpvrager ervaring opdoen. Als mentor doet de vrijwilliger hetzelfde als de 

coach, maar is de vrijwilliger iemand met een zekere ervaring en expertise. De vrijwilliger is hier een 

leermeester en rolmodel (Van Robaeys & Lyssens-Danneboom, 2016, pp. 12, 13).  

In het volgende onderdeel ga ik dieper in op ‘befriending’-programma’s, programma’s waar de 

vrijwilliger als bondgenoot optreedt. Ik beperk mij tot deze categorie, omdat ATK onder die noemer 

valt.  

2.4.3 Befriending-projecten  

Befriending of buddying wordt in het tussentijdsrapport van Van Robaeys en Lyssens-Danneboom 

(2016) beschreven als “een sociale interventie die zich primair focust op het individu en diens 

welbevinden (p.13).” McGowan, Saintas, en Gill (2009, pp. 623, 624) komen op basis van verschillende 

definities tot volgende conclusie:  

“Befriending is niet hetzelfde als vriendschap, maar voor eenzame, kwetsbare individuen 

draagt het in het slechtste geval bij tot een sociale relatie die door de hulpvrager aanvaard 

wordt, en in het beste geval kan befriending de start zijn om verloren zelfvertrouwen terug te 

winnen en de eigenwaarde terug aan te scherpen die nodig zijn om het eigen netwerk verder 

uit te bouwen, het psychologisch welzijn te verbeteren en de levenskwaliteit te verbeteren.” 

Verder onderscheidt befriending zich van andere sociale interventies doordat: 

1. Het betreft een één-op-één vriendschapsrelatie, 

2. Het gaat om een georganiseerde interventie, 
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3. Er is een ‘negotiation of power and agency’ tussen de hulpvrager en de vrijwilliger (Van 

Robaeys & Lyssens-Danneboom, 2016). 

Het eerste kenmerk spreekt voor zich. Het betreft een vriendschapsrelatie, die paradoxaal genoeg niet 

echt een vriendschap is (McGowan et al., 2009). Ze bestaat uit face-to face contactmomenten, 

telefonisch contact en soms ook mails. Dat befriending een georganiseerde interventie betreft, slaat 

op de organisatie die buddy’s opleidt, met elkaar koppelt, ondersteunt, opvolgt, etc. Onderhandeling 

van power en agency moet gebeuren tussen hulpvrager en vrijwilliger (Lester, Mead, Graham, Gask, 

& Reilly, 2012). Dit gaat over wie de leidende positie inneemt. Deze onderhandelingen hebben onder 

meer betrekking op de afspraken rond de contactmomenten, de duur van de interventie en de aard 

van de relatie (Van Robaeys & Lyssens-Danneboom, 2016). Volgens (MacDonald, 2010) zijn deze 

onderhandelingen noodzakelijk voor de opbouw van een vertrouwensband. Indien er geen 

vertrouwensband is, wordt de relatie als onsuccesvol beschouwd.  

2.4.4 Opbrengsten voor de deelnemers 

Van den Tier en Potting (2015, p. 44) voerden onderzoek naar de opbrengsten voor deelnemers aan 

befriending-projecten. Op basis van een meta-analyse van de internationale literatuur kwamen ze tot 

de bevinding dat de opbrengsten onder vier verschillende domeinen kunnen vallen: (1) psychologische 

opbrengsten, (2) sociaal-communicatieve opbrengsten, (3) persoonlijke ontwikkeling en (4) 

horizonverbreding. Zij kwamen ook tot de bevinding dat het geen grote veranderingen oplevert, maar 

dat er kleine stappen gezet worden die het directe leven aangenamer maken.  

  



 

22 
 

 

Psychologisch 

 

Sociaal- 

communicatief 

 

Persoonlijke 

ontwikkeling 

 

Horizonverbreding 

 
Zelfzekerheid 

 
Meer positieve relaties 

met anderen 

 

Betere schoolprestaties 

 

Nieuwe interesses en hobby’s 

 
Weerbaarheid 

 
Makkelijker contact 

maken met anderen 

 

Afname spijbelgedrag 

 

Meer openstaan voor nieuwe 

ervaringen 

 
Positieve 
Stemming 

 
Afname probleemgedrag 

 

Meer vertrouwen in de 

eigen toekomst 

 

Toegang tot nieuwe netwerken 

 
Afname 

stress/spanning 

 
Meer sociale contacten 

 

Gemotiveerd voor 

scholing of werk 

 

Verruiming leefwereld 

 
Zelfvertrouwen 

 
Sneller geneigd om hulp 

te vragen aan anderen 

 

Meer discipline 

 

Kennismaken met andere 

normen, waarden en 

leefwijzen 

 
Zelfbeeld 

 
 

Studievaardigheden 

 

Toename deelname lokale 

activiteiten 

 
Coping strategie 

   

Zelfinzicht    

Tabel 4 Opbrengsten voor de hulpvrager 

In hun tussentijds onderzoeksrapport, beschrijven Van Robaeys en Lyssens-Danneboom (2016) nog 

andere resultaten. Hierbij worden ook resultaten van een onderzoek naar mentoringprojecten in acht 

genomen. Niettemin zijn deze relevant om hier te vermelden, aangezien deze resultaten aansluiten bij 

de eerder besproken soft outcomes van Dewson et al. (2000) en Stickley en Eades (2013).  

Zo kwamen Dekker et al. (2013) tot de bevinding dat een maatjesproject doorgaans geen directe, grote 

resultaten genereert. Het zijn meer kleine opbrengsten die het behalen van zichtbare resultaten op 

lange termijn faciliteren. Een ander onderzoek naar opbrengsten voor hulpvragers tijdens een 

mentoringproject stelde bij de deelnemers meer vertrouwen in de toekomst, een groter 

zelfvertrouwen, verbeterde schoolprestaties (betere cijfers), betere sociale vaardigheden en de 

ontwikkeling van nieuwe interesses en hobby’s vast (Uyterlinde, Lub, Groot, & Sprinkhuizen, 2009). 
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2.5 Samengevat 

Ik startte de literatuurstudie met een korte voorstelling van de organisatie Armen TeKort vzw. Deze 

organisatie wil kansarmoede op een structurele manier bestrijden door mensen in kansarmoede te 

empoweren en terug veerkrachtig te maken. In het tweede deel werd er dieper ingegaan op die 

kansarmoede. We bespraken hoe het begrip ‘kansarmoede’ ontstond en welke definities aan dit begrip 

werden gekoppeld. We namen de definitie van Vranken als uitgangspunt voor deze thesis. Ook ATK 

meent met deze definitie te werken, maar in hun omschrijving van kansarmoede lag de focus meer op 

de mogelijkheden tot het maken van eigen keuzes. Deze invulling sluit aan bij wat Sen schrijft over 

kansarmoede, al heeft hij ook aandacht voor structurele kenmerken van kansarmoede. Dat 

kansarmoede niet louter te reduceren valt tot individuele mogelijkheden werd duidelijk in Tabel 1 

Relatieve armoederisico achtergrondkenmerken voor het Vlaams Gewest. De kijk op 

armoedebestrijding van Krumer-Nevo et al. (2009) sluit daarbij aan. Een systematische aanpak die 

zowel het micro-als het macroniveau omvat is aangewezen. Lister (2002) duidt op het belang van het 

betrekken van mensen in armoede bij armoedebestrijding en beklemtoont dat ze moeten deelnemen 

aan de samenleving.  

Na de bespreking van kansarmoede, werd in het derde deel ingezoomd op empowerment en in het 

bijzonder op het microniveau of het psychologisch empowerment. Deze vorm van empowerment 

bestaat uit drie componenten: de intrapersoonlijke, de interpersoonlijke en de gedragscomponent (M. 

A. Zimmerman, 1995). ATK wil de deelnemers empoweren en terug veerkrachtig maken. Die 

veerkracht wordt gezien als een belangrijke toestand van psychologisch empowerment. Ook zagen we 

dat empowerment uit processen en resultaten bestaat. De resultaten kunnen op hun beurt opgesplitst 

worden in harde en zachte resultaten (Dewson et al., 2000). Tot slot werd de empowermentmeter 

besproken. Dit onderzoek werkt aanvullend op dit meetinstrument.  

Tot slot werd de methodiek van ATK toegelicht in het vierde en laatste onderdeel van de 

literatuurstudie. ATK is een buddywerking die valt onder de zogenoemde ‘befriendingprojecten’. Een 

befriendingproject leidt voornamelijk tot zachte resultaten, al zijn deze wel nodig om de harde 

resultaten op lange termijn te faciliteren (Dekker et al., 2013). 

Met die theoretische inzichten in het achterhoofd gaan we nu over tot het empirisch onderzoek.  

 



 

24 
 

3 Empirisch onderzoek naar ervaringen van psychologisch 
empowerment 

In dit onderdeel bespreek ik de resultaten van mijn empirisch onderzoek naar psychologisch 

empowerment bij kansarmen. De resultaten zijn het antwoord op de volgende dubbele 

onderzoeksvraag: Wat zijn de empowered outcomes die de deelnemers doorheen het buddytraject 

van Armen TeKort vzw ervaren en hoe komen deze tot stand? Deze onderzoeksvraag wordt 

beantwoord door elke vraag afzonderlijk te benaderen: Hoe percipiëren de kanszoekenden empowered 

outcomes doorheen het buddytraject? Hoe kunnen deze empowered outcomes worden verklaard? 

Alvorens de resultaten weer te geven, bespreek ik de methodologie die ik tijdens het onderzoek heb 

gehanteerd. 

 

3.1 Methodologie 

3.1.1 Kwalitatief onderzoek 

Kwalitatief onderzoek is de meest aangewezen vorm van om dit empowermentonderzoek te voeren. 

K. Steenssens en Van Regenmortel (2014) schrijven in hun onderzoek naar het 

empowermentmeetinstrument over de noodzaak van kwalitatief onderzoek bij empowerment. Ook 

Marc A Zimmerman (1990) geeft in zijn artikel aan dat “[…] zolang er op de eerste plaats kwantitatieve 

methoden worden gebruikt, we steeds op limieten zullen botsen om het concept te begrijpen (p.175).” 

Zimmerman verwijst ook naar artikels van Kaye (1990) en Burgess (1990) die wel een kwalitatieve 

benadering aan de kwantitatieve toevoegen. Tot slot besluit Marc A Zimmerman (1990) dat om 

empowerment goed te begrijpen, ook de stem van de doelgroep opgenomen dient te worden. In dit 

onderzoek naar empowerment vormt de stem van de doelgroep de data waarop de 

onderzoeksresultaten gebaseerd zijn. 

3.1.2 Sterktes van kwalitatief onderzoek 

In haar doctoraat schrijft Driessens (2003) dat vele kwalitatieve onderzoekers het interpretatieve 

basisprincipe hanteren. Dat betekent dat ze het handelen van personen begrijpen vanuit de zin en 

betekenis die de betrokkenen eraan geven. De actor’s point of view staat centraal (Driessens, 2003, p. 

187).  De beleving van het individu stuurt het handelen en het is deze beleving die ik met dit onderzoek 

wil blootleggen. Kwalitatief onderzoek maakt het dus mogelijk om betekenissen en gedragingen van 

mensen te beschrijven en te verklaren (Hart, Boeije, & Hox, 2005). Deze manier van onderzoeken heeft 

een diepgravend, contextueel en holistisch karakter. Zo kan men achterliggende aspecten boven halen 
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(Billiet & Waege, 2011). Dit onderzoek benadert complexe en abstracte concepten (zoals resultaten 

van empowerment), kwalitatief onderzoek biedt de mogelijkheid deze volledig te doorgronden.  

3.1.3 Gekaderd binnen mixed-methods 

Dit onderzoek kadert binnen het onderzoek van de empowermentmeter dat voornamelijk een 

kwantitatief meetinstrument is met voldoende aandacht voor kwalitatieve elementen. Dit werd bij de 

evaluatie van empowerment (zie: 2.3.5) toegelicht. Door de combinatie van kwantitatieve en 

kwalitatieve methoden, kan er worden gesproken van een mixed-methods-aanpak. Deze vorm van 

onderzoek wordt door Mortelmans (2013) omschreven als: 

 “Mixed methods research is the type of research in which a researcher or team of researchers 

combines elements of qualitive and quantitative research approaches (e.g., use of qualitive 

and quantitative viewpoints, data collection, analysis, inference techniques) for the broad 

purposes of breadth and depth of understanding and corroboration.”   (Johnson et al., 2007, 

in Mortelmans, 2013, p.373) 

Ik citeer Mortelmans om deze vorm van onderzoek te motiveren: “Kwantitatief kan gemeten worden 

in hoeveel percent van de cases de interventie succesvol was en in welke gradatie dit succes 

gerealiseerd kon worden. Kwalitatief onderzoek kan de resultaten verrijken door in te zoomen op het 

waarom van het succes (Mortelmans, 2013, p. 374).” Empowermentonderzoek bevindt zich volgens 

Van Regenmortel, Steenssens, en Steens (2016) binnen deze vorm van onderzoek. Ze stellen dat “ […] 

idealiter de onderzoeker kwantitatieve methoden met meer kwalitatieve methoden combineert.” Op 

basis van de kwalitatieve methoden kan het onderzoek meer in de breedte worden geplaatst (Van 

Regenmortel et al., 2016, p. 13).  

De empowermentmeter brengt reeds het hele empowermentproces in kaart. Het toont de evolutie 

van empowerment aan en dient als een sterk evaluatie-instrument. Met dit onderzoek zoom ik in op 

de resultaten van empowerment, gepercipieerd door de deelnemers. Waarin uit dit empowerment 

zich? Wat nemen deelnemers waar als empowerment? Wat zijn concrete voorbeelden van 

empowerment? Ik tracht deze resultaten te verklaren door de achterliggende processen bloot te 

leggen. Nadien is het interessant om de resultaten van mijn onderzoek naast het meetinstrument te 

leggen. Op die manier is het mogelijk een nauwkeurig beeld te krijgen op het empowermentsproces 

dat individuen doormaken.  
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3.1.4 Beschrijving respondentengroep  

ATK heeft mij in contact gebracht met 8 duo’s die al een tijd met elkaar op stap gaan. Aangezien ik wil 

onderzoeken hoe de kanszoekende buddy’s het empowermentsproces ervaren, was het van belang 

dat deze duo’s als ‘succesvol’ worden gezien. De selectie is gebeurd door ATK, zij volgen de duo’s nauw 

op en hadden het beste zicht op wie hiervoor in aanmerking kwam. Tijdens een eerste telefonisch 

gesprek met de deelnemers en de buddy’s werd het onderzoeksopzet uitgelegd en besprak ik de 

verdere stappen die gezet zouden worden. In alle vrijheid konden zowel de deelnemers, als de buddy’s, 

beslissen om deel te nemen aan het onderzoek. Acht deelnemers en hun buddy’s waren bereid tot 

deelname aan het onderzoek. Eén deelnemer haakte af voordat het eerste interview plaatsvond. Deze 

wordt niet tot de respondentengroep gerekend. In onderstaande tabel worden de basisgegevens van 

de kanszoekende deelnemers weergegeven. Het merendeel woont in Antwerpen of de districten. 

Naam4 Leeftijd Kinderen  Activiteitsgraad  Duur traject 

Anke 61 3, geen contact Vrijwilligerswerk 1.5 jaar 

Eric 59 0 Invalide  1.5 jaar 

Jos 51 0 Vrijwilligerswerk Bijna 1 jaar 

Bart, man van Ingrid 43 3 Actief werkzoekende Bijna 2 jaar 

Ingrid, vrouw van Bart 44 3 Stappen naar vrijwilligerswerk Bijna 1 jaar 

Imke 47 0 Tewerkgesteld binnen sociale economie 7 maanden 

Marcel 44  3, geen contact Invalide, zin in vrijwilligerswerk Bijna 2 jaar 

Rudy  39 0 Tewerkgesteld binnen sociale economie 1 jaar 

Tabel 5 Gegevens kanszoekende deelnemers 

Hieronder worden diezelfde gegevens van de kansbiedende buddy’s weergegeven.  

Naam Leeftijd Kinderen  Activiteitsgraad  Buddy van 

Peter 47 2  Tewerkgesteld als ingenieur Bart 

Ilse 56 0 Tewerkgesteld als bediende ziekenhuis Eric 

Els 55 2 Tewerkgesteld als logistiek specialiste Jos 

Maria 68 2 Gepensioneerd, leerkracht secundair onderwijs Imke 

Sarah 24 0 Tewerkgesteld als ergotherapeut Marcel 

Sylvia 73 2 Gepensioneerd, leerkracht secundair onderwijs Anke 

Willem 66 2 Gepensioneerd, Europees tech & commercieel manager   Rudy 

Lutgard 57 1 Tewerkgesteld als parkeertoezichter Ingrid 

Tabel 6 Gegevens kansbiedende buddy's 

                                                           
4 Om de anonimiteit te garanderen wordt er gewerkt met fictieve namen. 
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3.1.5 Dataverzameling op basis van diepte-interviews 

Ik heb mijn data vergaard door middel van diepte-interviews. Een diepte-interview laat de 

respondenten immers toe om nuances, subjectieve ervaringen, opinies en houdingen weer te geven 

(Billiet & Waege, 2011). Bovendien waren deze interviews semigestructureerd. Dit betekent dat ik op 

voorhand een vragenprotocol had samengesteld. Volgens Mortelmans (2013) is het voordeel hiervan 

dat dit leidt tot een sterke standaardisering van het interview over de verschillende respondenten 

heen en dat dit een duidelijke leidraad doorheen het interview biedt. Daartegenover staat wel dat dit 

het vrije en open karakter van het interview kan bedreigen. Dit trachtte ik op te lossen door voldoende 

door te vragen en dieper in te gaan op zaken waarvan ik merkte dat deze van belang waren voor mijn 

respondenten en mijn onderzoek. Het vragenprotocol is opgesteld op basis van de literatuur van 

empowerment. Het kader van Zimmerman (zie: Figuur 1 Schema psychologisch empowerment. Bron: 

Zimmerman, 1995, p.588) waarin de elementen van psychologisch empowerment aan bod komen, 

vormde de basis van het interview. Het vragenprotocol vindt u in de bijlage terug (zie: 6.1.1 Diepte-

interviews kanszoekende buddy’s).   

In een eerste fase heb ik acht kanszoekende buddy’s bevraagd. Ik heb hiervoor acht interviews 

afgenomen. Eerst werden er algemene vragen gesteld om inzicht te verwerven in hoe het buddytraject 

loopt. Nadien is elke component van psychologisch empowerment besproken. Hierbij hield ik rekening 

met de verschillende levensdomeinen waarop dit empowerment van toepassing is. De interviews 

vonden plaats in de periode december 2016-januari 2017. De lengte van deze interviews varieerde 

tussen 45 minuten en 2 uur 34 minuten. De locatie werd na onderling overleg afgesproken. Vaak ging 

het gesprek door bij de deelnemer thuis of in een ruimte van ATK.  

In de tweede fase (maart-april 2017) heb ik diepte-interviews afgenomen bij de acht kansbiedende 

buddy’s. Om verschillende redenen verliepen deze steeds in de aanwezigheid van de kanszoekende 

buddy’s. Op die manier was er een directe terugkoppeling met de kanszoekende deelnemer mogelijk 

en werd er niet achter de rug gepraat. Deze interviews dienden als een aanvulling op de eerder 

afgenomen interviews. De buddy’s hebben vaak een andere kijk op het hele proces. Door in dialoog te 

gaan met beide actoren, trachtte ik verschillende dimensies binnen het empowermentsproces te 

belichten. Dit bleek een meerwaarde te zijn, de data konden aangevuld worden met de kijk van de 

buddy’s. Ook voor de duo’s voelde dit aangenaam om te doen. Voor velen was het de eerste keer om 

op een ‘formelere’ manier terug te kijken naar de weg die ze samen hebben afgelegd. Ook deze 

interviews werden semigestructureerd opgesteld (zie: 6.1.2 Diepte-interviews duo’s). 
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Met toestemming van de respondenten werden alle interviews opgenomen. Dit gaf mij de kans ze 

nadien opnieuw te beluisteren en te transcriberen. Deze transcripties vormden de basis van mijn data-

analyse. 

3.1.6 Data-analyse 

Om de data te structureren en te analyseren gebruikte ik het analyseprogramma NVivo. Het 

programma is in staat empirische data (zoals interviewtranscripties) te beheren en de bijhorende 

concepten, ideeën en relaties grafisch voor te stellen. Alvorens te analyseren in NVivo stelde ik a priori 

een codeboom op basis van het theoretisch kader op. Een codeboom vooraf opstellen heeft immers 

als voordeel dat er tijdens het coderen meer structuur is en er dus een duidelijker overzicht voor 

handen is (Devillé, Jaspaert, & Swyngedouw, 2007). Tijdens het coderen werd de codeboom verder 

aangevuld. Het coderen houdt in dat relevante tekstfragmenten worden toegewezen aan bepaalde 

codes.  Die codes geven een gereduceerde inhoud van de data weer, wat maakt dat je als onderzoeker 

eenvoudig met de data aan de slag kan gaan.  

Aangezien dit onderzoek gaat over de gepercipieerde resultaten van empowerment, wordt er 

regelmatig gebruik gemaakt van citaten.  

Limieten  

Dit onderzoek kent enkele limieten. Om te beginnen sta ik stil bij de deelnemers die ik heb bevraagd. 

Ik heb de gegevens van deze personen via ATK verkregen. Ik was hierin geheel afhankelijk van de 

organisatie. Het is mogelijk dat de organisatie uitsluitend positieve trajecten aan mij bezorgd heeft, 

om zo het beeld van de organisatie te kleuren. Echter, daar ik onderzoek hoe de kansarmen hun 

empowerment ervaren en welke stappen nodig waren om zover te komen, is dit gelegitimeerd. Ik zou 

de onderzoeksvraag niet kunnen beantwoorden indien er geen sprake is van empowerment bij de duo-

trajecten.  

Ook wil ik hier benadrukken dat kwalitatief onderzoek geen statistische veralgemening voor ogen heeft 

(Billiet & Waege, 2011). Hierbij aansluitend dient opgemerkt te worden dat met het belang van 

geldigheid en betrouwbaarheid in het achterhoofd, gesteld kan worden dat de resultaten die 

voortvloeien uit mijn thesis niet gegeneraliseerd kunnen worden naar algemeen geldende patronen. 

Toch kunnen we stellen dat uitspraken en bevindingen die in een interviewcontext verteld zijn, in een 

zekere mate weergeven wat er buiten deze context ervaren en beleefd wordt. Het is in dit opzicht wel 

mogelijk om te generaliseren naar de natuurlijke context van de respondenten (Billiet & Waege, 2011).  
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3.2 Outcomes van empowerment  

Na de bespreking van de gehanteerde methodologie, worden in dit onderdeel de resultaten van mijn 

onderzoek beschreven. Het gaat hier over de outcomes van het empowermentproces dat de 

deelnemers van het buddyproject van ATK ervaren. Nadat ik de gepercipieerde outcomes van 

psychologisch empowerment heb besproken, wordt er in het volgende onderdeel aandacht besteed 

aan de verklaring van deze gepercipieerde outcomes. De focus zal dan liggen op de empowering 

processes.  

Empowered outcomes worden door M. A. Zimmerman (1995) omschreven als een gevolg van 

empowering processes. Volgens de auteur is het herkennen van empowered outcomes niet evident. 

Het hangt nauw samen met de gehanteerde conceptuele definitie van empowerment. Door het 

concept duidelijk te beschrijven, wordt er afgebakend wat binnen het concept past. Het concept dat 

in deze thesis wordt gebruikt is psychologisch empowerment (PE), dat zoals eerder beschreven bestaat 

uit een intrapersoonlijke-, interpersoonlijke, - en gedragscomponent.  

De drie assumpties die M. A. Zimmerman (1995) bij dit concept voegde zijn ook relevant voor dit 

onderzoek. Zo kwam uit de antwoorden duidelijk naar voren dat iedere respondent empowerment op 

een andere manier waarneemt. Voor sommigen vallen kleine stappen onder deze noemer, anderen 

zien empowerment enkel wanneer er grote veranderingen optreden. Daarnaast is de context van de 

respondenten van belang. Ze hebben als gemeenschappelijk kenmerk dat het allen volwassenen zijn 

die leven in armoede. De manier waarop ze in deze situatie zijn gekomen en hoe ze in die armoede 

leven is zeer verschillend en ook bepalend voor hoe empowerment ervaren wordt. Tot slot is de 

tijdsassumptie zichtbaar in dit onderzoek. De tijdsperiode van drie maanden tussen het eerste en het 

tweede interview, zorgde voor een breder beeld van het waargenomen empowerment. Tijdens deze 

maanden kan iemand bijvoorbeeld afgekickt zijn of extra uren per week werken. Dit toont aan dat het 

empowermentproces niet stopt of voltooid is, het blijft open-ended.  

Om tot een theoretische analyse van deze resultaten te komen, leg ik de empirische data naast de 

beschreven wetenschappelijke kaders. Hiervoor gebruik ik in de eerste plaats het schema van 

psychologisch empowerment (zie: Figuur 1 Schema psychologisch empowerment. Bron: Zimmerman, 

1995, p.588). De deelcomponenten vormen de structuur om de resultaten te beschrijven. Elke 

component wordt afzonderlijk besproken. Daarnaast komt het kader van Dewson et al. (2000) over 

soft outcomes regelmatig aan bod. Dit kader biedt de kans om de resultaten te analyseren en na te 

gaan bij welke soort resultaten (harde/zachte) deze aansluiten. Van den Tier en Potting (2015) deelden 

de resultaten voor deelnemers aan befriendingprojecten op in bepaalde domeinen. Dit model zal naast 
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de resultaten gelegd worden. Tot slot wordt de bespreking van de onderzoeksresultaten aangevuld 

door ze te toetsen aan de inzichten van o.m. Sen (1993) en Uyterlinde et al. (2009).   

3.2.1 Outcomes m.b.t. de intrapersoonlijke component 

In deze paragraaf bespreek ik de resultaten die betrekking hebben tot de intrapersoonlijke component 

van psychologisch empowerment. Deze component strekt zich uit over drie domeinen: het cognitieve, 

het persoonlijkheids- en het motivationele domein (Steenssens & Van Regenmortel, 2007; M. A. 

Zimmerman, 1995). De resultaten die Van den Tier en Potting (2015) bereikten en die aansluiten bij 

deze component zijn: zelfzekerheid, zelfvertrouwen en zelfbeeld (cognitieve domein), zelfinzicht, 

zelfbeeld positieve stemmingen, meer vertrouwen in de eigen toekomst (persoonlijkheidsdomein) en 

weerbaarheid en motivatie (motivationele domein). De bevindingen van de respondenten werden in 

de kwalitatieve analyse bij elkaar gebracht en onderverdeeld in verschillende aspecten: (1) zich goed 

voelen, (2) geloof in eigen krachten, (3) geloof in eigen invloed op de omgeving en (4) de wil om dingen 

aan te pakken. 

(1) Zich goed voelen  

Alle respondenten gaven te kennen dat ze zich beter voelen dan voor ze van start gingen met het 

buddytraject. Dat ‘beter voelen’ uit zich in verschillende vormen. Voor de ene is dit meer lachen, voor 

iemand anders is het rustiger zijn. Het op een normale manier met elkaar kunnen interageren ligt hier 

voor de meeste deelnemers aan de basis. Door deze interactievorm voelen zij zich terug ‘mens’. 

“Ik voel mij veel gelukkiger, ik kan meer lachen en meer een grap maken dan voor ik mijn buddy 

had. Ja ik voelde mij opgesloten, ik kroop ook in mijn dingen, ik vertelde ook niets niet meer, 

dus ik was eigenlijk mij aan het afzonderen van de hele wereld. Ik had zoiets van de hele wereld 

kan den hoogste boom in eigenlijk, want het kan mij niet meer… Als ik maar thuis was tussen 

de vier muren, voor de rest telde er niets. En nu begin ik terug. Mijn buddy heeft mij ook geleerd 

terug onder de mensen te komen, terug buiten te komen. Mensen beginnen dan ook soms te 

praten tegen u en zo zijn de sociale contacten teruggekomen en dat heeft mij ook gelukkiger 

gemaakt. Ook dat zij heeft gezegd dat er niet alleen maar dat of dat, er zijn meer kleine dingen 

en nu zijn wij terug van die kleine dingen zijn beginnen te genieten. En dat maakt mij veel 

gelukkiger, dat ik terug van de kleine dingen kan genieten.” (Ingrid, 44 jaar, bijna 1 jaar in het 

traject) 

“[…] omdat ze mij hier behandelen als mens. Zoals ik anderen zou behandelen, zo behandelen 

ze mij hier ook.” (Anke) 
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In de literatuurstudie, kwam ik ‘het zich goed voelen’ niet tegen. Nochtans haalden alle respondenten 

dit aan als een grote, belangrijke verandering. Zij ervaarden dat hun algemene gemoedstoestand 

beter, positiever is. Daarom wil ik dit benadrukken als een fundamenteel element van intrapersoonlijk 

empowerment. 

(2) Geloof in eigen krachten 

Uit de interviews bleek dat respondenten tijdens het buddytraject anders zijn gaan denken over 

bepaalde zaken. De kijk naar zichzelf en de omgeving veranderde. Het terug geloven in eigen krachten 

en dus in zichzelf werd door een meerderheid van de respondenten aangehaald. Wat hierin opviel is 

dat deze veranderingen veelal door de buddy’s werden opgemerkt en dat de kanszoekende 

deelnemers zich hier minder bewust van leken 

“[…] En als het dat niet wordt, dan word ik zelfstandige. Dan volg ik een cursus bedrijfsbeheer 

en stamp ik zelf wel iets uit de grond.” (Bart nadat hij is afgewezen als vrachtwagenchauffeur) 

 “Ik denk dat er veel veranderd is bij Marcel. Of dat dat allemaal door onze relatie komt, dat 

durf ik niet te zeggen, ik denk dat er een heel groot deel bij de Marcel zelf ligt. Hij heeft op een 

bepaald moment beslist om met iemand aan de slag te gaan, met iemand op stap te gaan, 

maar uiteindelijk vooral met zichzelf hé. En nu kan hij genuanceerder naar de wereld kan kijken. 

Soms nog wel verdwalend in het negativisme. Ik vind Marcel veel ondernemender, als er nu een 

tegenslag is, dan is dat misschien een week wat kniezen, maar daarna gaat hij verder. Dan 

zoekt hij naar oplossingen. Dat was veel minder toen ik hem leerde kennen. Dan was het vooral 

blijven zitten. Nu vind ik hem veel ondernemender.” (Sarah over Marcel) 

Deze resultaten komen overeen met het kader van Dewson et al. (2000). Het (her)winnen van 

(zelf)vertrouwen is volgens hen een indicator die aansluit bij de houding, de attitude van deelnemers. 

Ook andere wetenschappers haalden een toename in zelfvertrouwen aan als een resultaat inzake 

empowerment bij deelnemers (Zie o.m.: Uyterlinde et al., 2009; Van den Tier & Potting, 2015).  

(3) Geloof in eigen invloed op de omgeving 

Tijdens het buddytraject ervaarden sommige respondenten dat ze terug invloed op hun omgeving 

krijgen. Dit vertaalt zich in het concreet maken van plannen en terug durven dromen van een 

toekomst. Dat kan gezien worden als loskomen van de verbintenisproblematiek die mensen in 

armoede ervaren. Mensen die in overlevingsmodus zitten kunnen en durven niet meer denken aan de 

toekomst (Sannen & Van Regenmortel, 2011).  
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 “Ja, ja ja. Vroeger had ik totaal geen greep op mijn situatie, was ik gewoon totaal verloren, ik 

was compleet het spoor kwijt. Nu, ik kom van heel ver, met de juiste begeleiding en de steun 

van mijn buddy en mijn gezin, ja heb ik er wel meer greep op gekregen. Ik begin ook meer 

dinges te relativeren, dus ja.” (Bart) 

Dat respondenten verder denken in de toekomst toont aan dat zij geloven dat ze hier een invloed op 

kunnen hebben. Van den Tier en Potting (2015) zien dit als een indicator van persoonlijke ontwikkeling 

(zie: Tabel 4 Opbrengsten voor de hulpvrager). Bij één respondent uitte dat denken over de toekomst 

zich concreet in de aankoop van een smartphone.  

“… een smartphone met geen barstje of niets. Nu kan ik plannen en vooruitdenken. Ik heb er al 

mee naar appartementjes gezocht.” (Marcel) 

(4) De wil om dingen aan te pakken 

Dit aspect is het meest aanwezig bij de respondenten. Door zich terug mens te voelen krijgen de 

deelnemers weer zin in het leven en komt ook de zin van het leven weer naar boven. Sommige 

respondenten vinden weer de motivatie om zaken aan te pakken of om een oude draad terug op te 

pikken. Dit resultaat van empowerment werd in het kader van Van den Tier en Potting (2015) 

besproken. De auteurs plaatsen dit kenmerk ook onder ‘persoonlijke ontwikkeling’. Dat ligt in dezelfde 

lijn met de intrapersoonlijke component van M. A. Zimmerman (1995). Dewson et al. (2000) ziet in de 

toename van motivatie een indicator van attitudinal skills. 

“Bij mij is er wel een verschil, want in de periode dat ik rijk was, was ik heel sociaal, heel 

geëngageerd, veel vrienden, veel geld. Van alles teveel. Ik kon bezig zijn met wat ik wou. Ik ben 

bezig geweest met Roemeense weeskinderen, met adoptiekinderen kunnen adopteren als 

lesbienne… Dat was in die tijd allemaal niet normaal, dat was niet normaal, maar ik heb dat 

wel gedaan. Dan kom ik in de armoede terecht, de wereld valt in duigen. Ik schrijf wel veel naar 

ministers en ben ook bezig met de situatie van armen […] Dat is ook weer met Armen TeKort 

dat ik de goesting krijg om al die dingen weer aan te pakken.” (Anke) 

“Ja, ik denk als ik geen buddy had gehad, dan had ik nooit die stappen gezet. Ik heb precies 

meer, als ik met haar wegga, nadien voel ik mij herboren, ik heb dan weer zin om er tegenaan 

te gaan.” (Ingrid) 

Het motivationele domein hangt erg nauw samen met de gedragscomponent van psychologisch 

empowerment. Uit de interviews blijkt dat er eerst de wil of motivatie nodig is, om nadien het gedrag 

te sturen. Wat opviel doorheen de interviews is dat de meeste respondenten weer motivatie vinden 
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om dingen te doen en weer zin krijgen in bepaalde projecten. Deze zin betekent echter niet dat hier 

concrete acties op volgen. Dit kan te maken hebben met: (1) de duur van het project, twee jaar is niet 

altijd voldoende en (2) andere obstakels waar de deelnemers op botsen, bijvoorbeeld bij het vinden 

van werk.  

Samengevat  

Op intrapersoonlijk vlak voelen de deelnemers zich vooral beter. Dat beter voelen had voor elke 

respondent een andere invulling. Het kan betekenen dat iemand rustiger is, vriendelijker, opgewekter 

of positiever. In de (internationale) literatuur wordt er weinig ingezoomd op een betere 

gemoedstoestand, nochtans kunnen we dit aanduiden als het sterkste kenmerk van intrapersoonlijk 

kenmerk, aangegeven door alle respondenten. Daarnaast ervaren de deelnemers een toename van 

vertrouwen in zichzelf. Ze geloven meer in hun eigen krachten. Andere deelnemers gaven aan meer in 

de toekomst te geloven en hier een invloed op te hebben. Deze kenmerken lezen we ook bij andere 

wetenschappers. Wat ook in andere onderzoeken werd aangehaald, en wat ook in dit onderzoek werd 

vastgesteld, is een stijging van motivatie bij deelnemers. Zij krijgen terug goesting in allerhande zaken. 

Al deze kenmerken vallen onder wat Stickley en Eades (2013) als soft outcomes definiëren: onzichtbare 

elementen die echter een fundamentele wending in het leven van mensen mogelijk maken. 

3.2.2 Outcomes m.b.t. de interpersoonlijke component 

In dit onderdeel wordt vanuit de empirische data gekeken naar de interpersoonlijke component van 

psychologisch empowerment. De interpersoonlijke component wordt door Steenssens en Van 

Regenmortel (2007) omschreven als: “het kritisch bewustzijn van maatschappelijke mogelijkheden, 

normen en middelen, vaardigheden om deze te benutten, mobiliseren van bronnen (p.9)”.  Van den Tier 

en Potting (2015) omschrijven deze component als ‘horizonverbreding’. Ze operationaliseren deze 

component als de verruiming van de leefwereld en het kennismaken met andere normen, waarden en 

leefwijzen. Dit deel onderzoekt de resultaten die door de deelnemers over deze component werden 

waargenomen. Uit de data-analyse kwamen vier thema’s naar voren die onder deze component vallen: 

(1) maatschappelijke mogelijkheden, (2) andere normen, waarden, leefwijzen en denkbeelden, (3) 

mobiliseren van bronnen en (4) vertrouwen in anderen en in de samenleving.  

(1) Maatschappelijke mogelijkheden 

Een kritisch bewustzijn van maatschappelijke mogelijkheden werd niet expliciet aangehaald door de 

respondenten. Wel weten ze wat er speelt in de samenleving en welke noodzakelijke stappen moeten 

worden gezet om de mogelijkheden te benutten. Vele deelnemers zijn op de hoogte van de rechten 
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die ze hebben en blijven niet bij de pakken zitten om deze te effectueren of op te eisen. Zo gaf de helft 

van de respondenten te kennen dat zij meermaals politici aanschrijven.  

“Ik heb dus niets meer te verliezen. Ik kan er dus volledig voor gaan om anderen een beter leven 

te geven. Ik ben zelf naar iets aan het zoeken en allez, misschien moet ik dat ook eens durven 

doen en zo eens naar de Vaart gaan. Naar die daklozen. Want ik heb eigenlijk wel veel contact 

met daklozen ook. Nu spreek ik die aan, maar ne ‘normale’ mens die mij aanspreekt, daar heb 

ik schrik van. En ik vind dat we als armenorganisaties zelf meer naar buiten moeten komen, ik 

ben ook op zoek naar iets betaalbaar waar armen mensen kunnen dragen of tonen dat arm zijn 

geen schande is, hé. Ik had al gedacht aan fluohesjes of een vlag. Moesten alle armen die hulp 

nodig hebben of die in zo’n systeem zitten, een vlag zouden buiten hangen, dan zouden er veel 

vlaggen buiten hangen. (Anke) 

Het feit dat dit niet expliciet werd aangehaald als een resultaat, kan betekenen dat dit voor sommigen 

wel een resultaat is, maar niet te wijten valt aan het buddytraject. Dit duidt op het onderscheid tussen 

outcome en impact. Hierbij wordt impact gezien als een uitkomst die wordt bekomen door een 

interventie (Rosenzweig, 2004). Dit kenmerk wordt in andere onderzoeken ook niet aangehaald.  

In de theorie van Sen (1993) krijgt ‘het bewustzijn van (maatschappelijke) mogelijkheden’ een centrale 

positie. Hij definieert armoede namelijk als deprivatie van deze mogelijkheden. Doordat het niet werd 

aangehaald door de deelnemers heb ik geen inzicht kunnen verwerven over hoe zij zich hiertegenover 

verhouden. Nochtans is dit een fundament van empowerment. Ik vermoed dat dit begrip te abstract 

is om te bevragen. Een beter operationalisering van dit concept is aangewezen om dit helder te kunnen 

bevragen.  

(2) Andere normen, waarden, leefwijzen en denkbeelden 

Het kennismaken met andere normen, waarden en leefwijzen kwam wel aan bod tijdens de interviews. 

Zo leerden de respondenten andere leefwijzen en denkbeelden kennen. Het is de horizonverbreding 

waar Van den Tier en Potting (2015) over spreken. Die andere leefwijzen werkten soms inspirerend, 

zoals bijvoorbeeld als extra motivatie om te ontwennen van drug:  

“Dat ik met iemand kon babbelen die eigenlijk niet over drugs klapte. Want ik klapte veel over 

drugs, ze. Als ge mij laat doen, ik klap alleen maar over drugs. Dat is al enorm geminderd, maar 

dat was altijd drugs. Ik kende ook maar één ding, hé. Da’s drugs, drugs, drugs en drugs. Zij liet zien 

dat er ook iets anders is dan drugs en dat ge zonder drugs ook uw problemen kunt hebben.” 

(Marcel) 
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Ook het leren kennen van andere leefwijzen heeft invloed op de deelnemers.  

“[…] ik vraag ook nooit aan ne kameraad ‘en wat heb je nu aan mij gehad?’. Ik vond dat nogal 

onnatuurlijk en heb die vraag nooit gesteld. Maar ik was wel nieuwsgierig naar het interview. 

En wat Bart toen zei, daar was ik enorm van verrast. Dat dat voor hem een enorme belangrijke 

rol en invloed is geweest en dat gij heel veel hebt gehad aan ons gezin. En dan zei jij op een 

bepaald moment en dat is mij bijgebleven: ‘Door met den Peter en zijn gezin om te gaan heb ik 

terug goesting gekregen om voor mijn eigen gezin te gaan.” Daar deed hij mij enorm veel 

plezier mee, dat was een absoluut hoogtepunt.” (Peter, buddy van Bart) 

Twee respondenten zijn pas op latere leeftijd in armoede terechtgekomen. Voor hen zorgde de buddy 

ervoor dat zij normen en waarden van hun leven voor armoede terug konden leren kennen.  

“Mijn buddy leert mij ook heel veel, hé. Dingen die ik vroeger wel wist, maar door geen contact 

met mensen meer te hebben, je wordt mens-arm, gevoelloos, je weet niet meer hoe je met 

mensen moet spreken… Zo zijn die dingen teruggekomen. Bijvoorbeeld, mijn buddy velt niet 

meteen een oordeel. Ik deed dat wel. Op een gegeven moment doe je dat wel omdat je dat niet 

meer kent.” (Anke) 

Deze resultaten passen bij wat Uyterlinde et al. (2009) als ‘betere sociale vaardigheden’ noemen. Het 

leren kennen van andere normen, waarden of leefstijlen kan een rol spelen om terug aansluiting te 

vinden met de samenleving. Die aansluiting is erg belangrijk voor armoedebestrijding (Lister, 2002).  

(3)  Mobiliseren van bronnen 

Het grootste deel van de respondenten heeft een beperkt netwerk. Door omstandigheden komen zij 

niet meer regelmatig naar buiten, de te mobiliseren bronnen zijn beperkt. Door de situatie in armoede 

kampen deze mensen met een verbintenisproblematiek (Van Regenmortel, 2008a). Algemeen 

genomen heeft het buddytraject hier weinig invloed op. De deelnemers gaan dan wel een traject aan 

met een persoon met een andere leefwereld, extra bronnen of een uitbreiding van het netwerk levert 

dat niet op. In sommige gevallen was er een uitwisseling tussen netwerken. Dit gebeurde echter 

sporadisch en voelde dan voor beide betrokkenen vreemd aan.  

“[…] allemaal dezelfde mensen, allemaal van dezelfde school, want dat zijn allemaal 

schoolvriendinnen… En daar loop ik dan als junkie en alcoholieker, dan loop ik daar eigenlijk… 

En dat zijn dan mensen die dat ze eigenlijk in behandeling hebben bij hun werk. Niet waar dat 

ze mee over straat lopen, maar eigenlijk in behandeling hebben!” (Marcel) 
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Ook komt het meerdere keren voor dat een buddy op voorhand grenzen stelt en van in het begin 

duidelijk maakt dat er geen contact met zijn of haar netwerk mogelijk is. Bij slechts één buddytraject 

is er sprake van een directe uitwisseling van het netwerk. In dit geval deden niet enkel de buddy’s 

activiteiten met elkaar, maar werd het hele gezin hierbij betrokken. 

 “Vroeger deden we ook heel veel uitstappen met de kinderen, die heel vaak tegensloegen en 

dan zeiden we altijd van ‘goh, we gaan dat niet meer doen.’ En nu geeft zij mij weer die kracht 

van, we kunnen die uitstappen proberen, valt het tegen, dan is het zo. Maar over laatst hebben 

wij nog nen uitstap gedaan naar Kalmthout waar ik heel hard van verschoten ben eigenlijk. Dat 

mijn zoon zelfs zei van “mama, dit is de leukste uitstap dat ik ooit van mijn leven heb gedaan.” 

Er was geen ruzie, het was echt heel fijn. Die hebben zich rot geamuseerd.” (Ingrid, vrouw van 

Bart)  

Het mobiliseren van bronnen kan dus niet onmiddellijk gezien worden als een outcome van 

empowerment voor de deelnemers van het buddytraject. Een verklaring hiervoor is het afbakenen van 

grenzen dat veelal door de buddy’s gebeurt. Tijdens de dubbelinterviews gaven respondenten aan zich 

te willen engageren voor dit project, maar dit niet te ‘mengen’ met het eigen netwerk. Dit verschilt 

echter sterk van traject van tot traject. Sommige deelnemers gaven ook te kennen dit niet nodig te 

vinden, dat een buddy volstaat. Hier valt wel een verschil op te merken met de resultaten die Van den 

Tier en Potting (2015) bekwamen. Zij zagen wel een uitbreiding van het netwerk bij de bevraagde 

jongeren. Het verschil in doelgroep kan hiervoor aan de basis liggen. 

(4) Vertrouwen in anderen, in de samenleving 

Tijdens de duur van het buddytraject werd door een grote meerderheid van de deelnemers wel een 

ander resultaat waargenomen: naast het groeiende vertrouwen in zichzelf, zetten de deelnemers 

stappen in het vertrouwen van anderen en zelfs (in mindere mate weliswaar) in de samenleving.  

R: “Want ik had geen vertrouwen meer in de mensen. Want al hetgeen dat ik kende, daar heb 

je geen vertrouwen in hé in die mensen, hé. Want mijne vriendenkring, da’s niet om over naar 

huis te schrijven, ze. Ge hebt geen vertrouwen meer in de mensen. Want dan komt er iemand 

anders, helemaal neutraal, ja… In het begin ook niet, hé. Want in het begin heb je zoiets van ja, 

dat gaat hier niet lang duren hé. Die gaat niet lang in mij geïnteresseerd zijn ze! Wacht maar 

tot die mij kent! [lacht] En dan toch, da komt en da komt en dan op den duur heb je terug 

vertrouwen in de mensen, want ja.. Ze blijft hier toch hangen! Zo van, tiens, dat is verbazend. 

Want ik vertrouwde niemand meer, hé. Wie vertrouw ik? Als ik mijn geld meegeef met u, dan 
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zijt gij weg met mijn geld. Want ik woon in zo’n wereld, hé. Als ik te zat ben, dan pikten ze mijn 

portefeuille… Dat is ne rare wereld ze…” 

I: “Ja. Maar dus op zich heeft zij u wel geholpen om terug vertrouwen...” 

R: “Ja, terug vertrouwen in de mensen te krijgen. Ja ja ja.” (Marcel) 

 

R: “En eigenlijk moet ik dat midden vinden, door niet iedereen direct te vertrouwen. Want dat 

is ook niet, allez, niet iedereen heeft het ook goed voor hé.” 

I: “En merkt u dat dat begint te lukken? Om mensen te vertrouwen, maar met een gezond 

vertrouwen? Om niet blind te vertrouwen?”  

R: “Ja ja, dat begint.” (Imke) 

 
Door anderen te vertrouwen wordt er een grote stap in het aanpakken van de verbintenisproblematiek 

gezet. Tijdens de interviews viel het op hoezeer het vertrouwen van de deelnemers beschadigd is. Uit 

de antwoorden van de deelnemers kan ik afleiden dat het buddytraject een adequaat hulpmiddel is 

om aan dat vertrouwen te werken. Dat blijkt ook uit de bevindingen van onder meer Uyterlinde et al. 

(2009). Een groter vertrouwen wordt ook als indicator aangehaald door Dewson et al. (2000) bij het 

illustreren van de soft ouctome attitudinal skills.  

3.2.3 Outcomes m.b.t. de gedragscomponent 

In het vorige onderdeel werden de resultaten m.b.t. de interpersoonlijke component van 

psychologisch empowerment besproken. Het leren kennen van anderen waarden, normen en 

leefstijlen en het vertrouwen van anderen sprongen hieruit. In deze alinea bespreken we de resultaten 

die betrekking hebben op de laatste component. 

De gedragscomponent van psychologisch empowerment verwijst naar de betrokkenheid bij de 

gemeenschap, participatie in sociale verbanden, constructief gedrag in omgang met nieuwe situaties 

en het maken van keuzes (Steenssens & Van Regenmortel, 2007, p. 10). Het zijn de acties die direct 

doorwegen op het empowermentproces (M. A. Zimmerman, 1995). Ook dit kan geconcretiseerd  

worden via elementen die Van den Tier en Potting (2015) terugvonden in hun onderzoek naar effecten 

van buddywerking bij jongeren. Zij kwamen tot een toename van deelname aan lokale activiteiten, 

toegang tot nieuwe netwerken en nieuwe interesses en hobby’s.  

Uit de interviews konden vijf grote veranderingen worden onderscheiden die betrekking hebben tot 

de gedragscomponent van psychologisch empowerment. Dit zijn directe, zichtbare uitkomsten die een 

grote invloed hebben op het leven van de deelnemers, met name: (1) buitenkomen, (2) zichzelf 
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verzorgen, (3) ontwennen, (4) beslissingen maken in het netwerk en (5) stappen zetten richting 

(vrijwilligers)werk.  

(1) Buitenkomen  

Leven in kansarmoede wordt mede gekenmerkt door een leven in isolement. Het is moeilijk voor de 

kanszoekende deelnemers om aansluiting te vinden bij anderen en de samenleving. Dit wijst op de 

eerder aangehaalde verbintenisproblematiek (Sannen & Van Regenmortel, 2011; Van Regenmortel, 

2008a). De belangrijkste motivatie om deel te nemen aan dit project was voor de meeste bevraagde 

deelnemers het sociaal contact.  

“Daar staat Els als persoon, die inhoud in zich heeft, de tijd heeft, het oor heeft, dat ze luistert. 

Dat ze euh het begrip had, dat er kwaliteit is. Dat is eigenlijk dus die geestelijke evene die er 

voor je is. Dat is ook voordien wij begonnen hebben met die buddyschap. Ik heb bang gehad 

dat ik ook geestelijk afbrook, dat ik in geestelijk armoede zou vallen.” (Jos) 

Alle respondenten gaven te kennen dat zij sinds het buddyproject meer buitenkomen. Dat is een grote 

stap voor mensen die in kansarmoede leven. De deelnemers gaven allemaal aan dat ze door met hun 

buddy op stap te gaan de eigen woning regelmatiger verlaten. Een grote meerderheid onder de 

respondenten gaat ook zelf, zonder de buddy, meer op stap. Uitzonderlijk nam een deelnemer alleen 

deel aan lokale activiteiten. Couranter is dan weer de deelname aan lokale activiteiten samen met de 

buddy. Het merendeel van de respondenten gaf te kennen deel te nemen aan activiteiten zoals een 

museumbezoek, een wandeling in het park, een lokaal festival, etc. 

“Ja ik zou vorig jaar nooit alleen naar het stad zijn gekomen en zeker niet met het openbaar 

vervoer. […] Zij heeft de weg ook geopend dat ik het terug alleen doe. Zoals naar ATK gaan, ja, 

zoals eens met de hondjes gaan wandelen of den tram opstappen en naar ’t Stad iets gaan 

drinken. Ik kan dat niet alle weken doen, want daarvoor heb ik het geld niet, maar ik heb het 

wel gedaan deze zomer. En de winter, ja, dat is voor mij sowieso een moeilijke periode. Het is 

donker, ik ben dan ook weer overvallen, maar in de zomer durfde ik al eens alleen naar de Nova 

te gaan.” (Anke) 

“Ik kom nu ook meer buiten, met haar ben ik geruster. We gaan dan naar de winkel gaan, gaan 

iets drinken, iets eten of een goei wandeling doen” (Eric) 

Bij deze verandering hoort ook wat Van den Tier en Potting (2015) als nieuwe hobby’s en interesses 

omschrijven. Door samen met de buddy naar buiten te gaan en activiteiten te doen, (her)ontdekken 

de deelnemers wat ze fijn vinden. 
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“Ik ga wel terug op zoek naar dinges die ik leuk vond. Ik probeer meer terug naar buiten te 

gaan, te wandelen, te sporten. […] Ik verschoot er ook van hoe graag ik eigenlijk nog dinges 

doen.” (Marcel) 

“Ik was nen doener ook, maar dat heeft ATK terug naar voren gebracht Mijn goesting om te 

lezen, euh, ja ik kan nu kranten van veertien dagen geleden, daar kan ik nog met interesse in 

lezen. Dat heeft ATK toch wel allemaal terug… Ja! En kunst, dat is waar mijn buddy zich mee 

bezig houdt. Ik ben dan ook gaan kijken naar met wat zij zich bezighoudt in haar vrije tijd. Dat 

interesseert me meer.” (Anke) 

(2) Zichzelf verzorgen 

Een andere uitkomst met betrekking tot het gedrag is dat bijna de helft van de deelnemers zich weer 

terug begon te verzorgen. Voordien vonden zij niet de kracht of de motivatie om dit te doen.  Deze 

verandering werd vooral door de kansbiedende buddy’s waargenomen. 

“En ook ik heb nen tijd geen kleedjes meer gedragen, maar als ik dan nu bij Maria ben, dan 

draag ik kleedjes en dan talloor ik me op. Dat geeft ook wel eigenwaarde hé.” (Imke) 

“Ja en je ziet dat ook. Hij ziet er gezonder uit. Denkt gezonder, hij doet meer met zijn lijf, meer 

dan dat hij ooit gedacht had. Hij loopt zonder krukken, zonder brace, je bent verzorgder. Je hebt 

periodes gehad dat je een lange baard had, dat was ook wel omdat je je niet goed voelde hé.” 

(Sarah, buddy van Marcel) 

“Ik moest me eerst beter voelen vooraleer ik me kon verzorgen. Ik denk dat dat automatisch 

is.” (Marcel) 

Ook dit resultaat wordt uitdrukkelijk opgenomen in het kader van Dewson et al. (2000). Het is een soft 

outcome die valt onder de persoonlijke vaardigheden. Deze houdt in dat men zich fitter of gezonder 

voelt en dat men aandachtig is voor hygiëne.   

(3) Ontwennen 

Verder kampte bijna de helft van de bevraagde deelnemers bij aanvang van het buddytraject met een 

verslavingsproblematiek. Opmerkelijk is dat doorheen het buddyschap hieromtrent stappen zijn gezet, 

zoals het zich laten opnemen in een ontwenningscentrum. 

““Ik denk dat ik, ik blijf al veel meer van den drank af dan voor ik met mijn buddy contact had. 

Alhoewel, ik durf nog weleens een pintje drinken, maar da’s dan meestal in de zomer ofzo of 
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met de feestdagen, maar tussendoor. Dat is niet meer. Voordien was dat twee bakken op een 

weekend, gemakkelijk…” (Bart) 

Hoewel ‘ontwennen’ in dezelfde lijn ligt als ‘zichzelf verzorgen’, kan er hier wel sprake zijn van een 

hard outcome. Nuchter of afgekickt zijn is een direct meetbaar en erg specifiek resultaat (Dewson et 

al., 2000).  

(4) Beslissingen maken in het netwerk 

Een derde verandering die door enkele deelnemers werd opgemerkt is de verandering in hun netwerk. 

Eerder werd al beschreven dat het netwerk niet zozeer is uitgebreid, wel hebben de deelnemers 

beslissingen genomen over hun eigen bestaande netwerk. Het ging dan veelal om het breken met 

bepaalde personen.  

“Maar ik moet dat, ik moet kappen met mijne vriendenkring, dus ik moet openstaan. Ik moet 

naar daar en ik moet dit en ik moet dat… Ik moet anderen leren kennen.” (Marcel) 

“Ik heb ook geleerd, als ik voel dat mensen gebruik van mij maken, dan stop ik met de 

vriendschap.” (Anke) 

In de literatuur vond ik dit resultaat nog niet besproken. Onderzoekers halen wel een uitbreiding van 

het netwerk aan, maar het huidige netwerk aanpassen is iets nieuws. Dit sluit aan bij het cognitieve 

domein van de intrapersoonlijke component, dat we eerder bespraken. Het geloof in eigen kunnen om 

de eigen situatie of omgeving te beïnvloeden vertaalt zich hier naar concrete acties, zoals het breken 

met de bestaande omgeving  (Steenssens & Van Regenmortel, 2007).  Om dit te verwezenlijken is er 

zelfzekerheid en zelfvertrouwen nodig, twee resultaten die ook Van den Tier en Potting (2015) vonden.  

(5) Op weg naar (vrijwilligers)werk 

Het merendeel van de respondenten gaf aan meer stappen te willen zetten om te werken of om zich 

als vrijwilliger in te zetten. Bij sommigen was het een nieuw idee en was het iets waar ze in de toekomst 

werk van wilden maken, anderen zetten ondertussen concrete stappen. GTB-trajecten5 vormen vaak 

de opstart. Ook ATK speelt hierin een rol. Zij bieden sommige deelnemers de mogelijkheid 

vrijwilligerswerk te doen bij hen. Tot slot waren er twee respondenten die al werkten binnen een 

sociaal tewerkstellingsproject en die doorheen de periode van het buddyschap meer uren per week 

presteren.  

                                                           
5 Gespecialiseerde Traject Begeleiding (gespecialiseerde dienstverlening voor personen met een 
arbeidsbeperking)  
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“Ik doe nu ook vrijwilligerswerk hé, bij ATK. Dankzij mijn buddy. Ik doe daar bureauwerk.” 

(Anke)  

“Vanaf dat ik haar heb ontmoet ik heb ik voor mezelf besloten dat ik terug vrijwilligerswerk ga 

doen. Want voor haar, dan wist ik het niet… Ik ben nu bij GTB, dat wordt nu opgestart.” (Ingrid) 

“Ik doe ook vrijwilligerswerk voor die algemeenheid, ik doe dat graag. Om andere organisaties 

of plaatsen die kans te geven om dingen te doen. En dan zet ik mij ook goed in, dan geef ik ook 

een deel terug.” (Jos) 

Deze resultaten komen ook terug in de tabel van Dewson et al. (2000). De deelnemers krijgen weer zin 

om aan de slag te gaan (cf. motivationele) en gaan ook effectief weer aan de slag, zij het volgens een 

traject op maat. Dit wordt gezien als een soft outcome, want het vinden van een vast, betaald werk 

blijft uit. Binnen mijn respondentengroep was één persoon actief op zoek naar werk op de reguliere 

arbeidsmarkt. Deze respondent ondervond veel moeilijkheden met het vinden van een job. Tot slot is 

de wil om (vrijwilligers)werk te doen impliciet een stap naar de uitbreiding van het eigen netwerk. 

3.2.4 Samengevat 

In dit onderdeel werd gezocht naar een antwoord op het eerste deel van de onderzoeksvraag. Er werd 

gezocht naar de resultaten van empowerment die de deelnemers ervaren. Ik ben op zoek gegaan naar 

de antwoorden door per deelcomponent na te gaan welke resultaten de deelnemers percipieerden. 

Uit de kwalitatieve analyse van de empirische data blijkt dat de deelnemers voornamelijk resultaten 

ervaren die omschreven kunnen worden als soft outcomes. Het zijn kleine, niet direct meetbare 

resultaten. Desalniettemin hebben deze een grote invloed op het leven van de deelnemers. De 

resultaten lijken dit te bevestigen. Zo voelen de deelnemers zich beter, durven zij (terug) te dromen 

van de toekomst en hebben zij weer zin om dingen aan te pakken. Ze leerden andere normen, waarden 

en leefwijzen kennen die tot veranderingen van gedrag leidden. De deelnemers ervaarden terug 

vertrouwen te hebben in zichzelf en in anderen, terwijl dit vertrouwen bij aanvang van het traject nog 

erg beschadigd was. Verder komen de deelnemers meer buiten en nemen zij weer deel aan de 

samenleving. De deelnemers verzorgen zich weer en bij sprake van verslaving werden er concrete 

stappen naar ontwenning gezet. Kortom, zachte uitkomsten met een grote impact op het leven de 

deelnemers. 

3.3 Empowering processes als verklaring 

In het vorige onderdeel bespraken we de uitkomsten van empowerment op individueel niveau. Perkins 

en Zimmerman (1995) stellen dat de resultaten van empowerment voortvloeien uit de processen. Om 
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deze uitkomsten te kunnen begrijpen, dienen we dus te kijken naar de achterliggende processen die 

hiervoor aan de basis lagen. Het gaat dus om wat werkt volgens de deelnemers. 

Empowering processen op individueel niveau zijn de ervaringen waarin: (1) individuen hun doelen 

ontdekken en op zoek gaan naar hoe ze deze kunnen bereiken, (2) individuen een grotere toegang en 

controle van bronnen verwerven en (3) individuen weer greep krijgen op hun leven (M. A. Zimmerman, 

1995).    Perkins en Zimmerman (1995) zien in deze processen het belang van participatie, de deelname 

aan het gemeenschapsgebeuren.   

3.3.1 Participatie als sleutel tot succes?  

Het participatieve aspect komt vaak terug in de interviews met de deelnemers. Door samen op pad te 

gaan en samen activiteiten te doen voelen de deelnemers zich meer betrokken bij de samenleving. In 

wat volgt bekijken we hoe dit er concreet aan toeging. Alvorens hiermee van start te gaan, is het 

belangrijk om mee te nemen dat de uitkomsten van empowerment niet volledig te herleiden zijn naar 

de trajecten met de buddy’s. Het zijn processen waarbij verschillende actoren betrokken zijn. Naast de 

buddy’s hebben de deelnemers ook een groot netwerk van hulpverleners. Zonder hun invloed te willen 

miskennen zal de focus in deze thesis op de rol van de buddy liggen.  

“Met mijn buddy en heel veel mensen, niet alleen met den buddy, maar door met heel veel 

mensen te babbelen hé. Want ik heb nog een verpleging waarover ik niet heb geklapt, ik heb 

dan nog outreach die met mij klapt, hé en van het CAW mijn begeleider en outreach dan mijn 

begeleiding, ik heb nog ne psychiater. Ik denk dat ik zo’n vijf mensen heb waar ik in de week 

mee klap. Dus neen. Maar soms is dat ook teveel hé. Soms heb ik in een week dat ik zeg: “Wow 

wow laat mij allemaal maar even met rust, het is zoveel dat ik het zelf allemaal niet kan 

verwerken. Ik kom soms slechter buiten dan dat ik bij u ben binnen gegaan hé.” Maar, ja. Het 

is niet alleen Sarah hé. Dat is het niet alleen bij mij. Het zijn meerdere factors.” (Marcel) 

3.3.2 Naar een model 

De empowering processen die achter de besproken empowered outcomes liggen, komen sterk 

overeen bij alle bevraagde buddytrajecten, ondanks de verscheidenheid tussen de bevraagde 

trajecten.  In de verschillende interviews werden meermaals dezelfde zaken aangehaald. Het gaat om 

bepaalde aspecten die noodzakelijk waren om tot een ‘succesvol’ empowermentproces te komen.  De 

noodzakelijke aspecten konden in een model gegoten worden.   
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Figuur 2 Empowermentprocessen bij kanszoekende deelnemers 

In wat volgt leg ik de verschillende onderdelen verder uit. Het is belangrijk om erop te wijzen dat dit 

model geen chronologisch vaste volgorde impliceert.  

3.3.3 Verklarende processen 

De deelnemers focusten erg op ‘vertrouwen’. Door te leven in een kansarme situatie zijn heel wat van 

de deelnemers het vertrouwen kwijtgeraakt (Van Regenmortel, 2008a). De buddy vertrouwen is een 

vereiste om samen een langdurige relatie aan te gaan. Bij sommige deelnemers was dat vertrouwen 

er al vanaf de eerste moment, als een soort ‘klik’. Bij anderen daarentegen, moest het vertrouwen 

groeien. Dat gebeurde doordat de buddy op een menselijke manier in interactie ging met de 

deelnemer. Wanneer het vertrouwen goed zit, kan er gepraat worden. Door te praten voelen de 

deelnemers zich gesteund. Dit komt door de verschillende rollen die de buddy tijdens een gesprek 

opneemt. Deze steun is erg bepalend, maar ook erg verschillend voor de deelnemers. Voor de ene leidt 

dit tot een geloof in eigen krachten, voor een andere kan dit het duwtje zijn om nieuwe dingen uit te 

proberen. We overlopen hoe deze aspecten er precies uitzien.   

Menselijke interactie 

Op een menselijke manier met elkaar omgaan wordt gekenmerkt door gelijkwaardigheid en respect. 

Het betekent elkaar op een open manier leren kennen en aanvaarden. Enkele deelnemers zagen ook 

gelijkenissen met hun buddy. Dat zij bijvoorbeeld ook problemen hebben. Die herkenning bevordert 

het gevoel van gelijkwaardigheid. Daarnaast is de fysieke aanwezigheid van de buddy belangrijk voor 

de deelnemers. De aanwezigheid van de buddy is vaak nodig om bepaalde acties te ondernemen. Het 

gaat hier om het ‘er zijn voor elkaar’.  

“Menselijkheid, dat is de kleine schouder, dat is het stuk kleine input dat gebeurt. Maar dat 

leidt tot iets groots. (Jos) 
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De menselijke interactie maakt dus dat deelnemers zich veilig voelen bij de buddy. Voor de meeste 

deelnemers is dat een vereiste om de buddy te kunnen vertrouwen. 

Vertrouwen 

Door weer als mens behandeld te worden ontstaat er een gevoel van vertrouwen. Dit vertrouwen is 

bepalend voor het verloop van de relatie (Amssoms et al., 2014-2015).  Wanneer er sprake is van een 

vertrouwensrelatie tussen deelnemer en buddy kan de deelnemer op verhaal komen. Haast alle 

respondenten gaven aan eerst hun hele levensverhaal gedaan te hebben bij de buddy. Nadien willen 

zij praten over de dingen die hen bezighouden. Het kan erg lang duren vooraleer ze uitgepraat zijn. 

Hier gaan soms maanden over. Voor de deelnemers is dit van groot belang, zij voelen zich niet meer 

gehoord door de samenleving (Van Regenmortel, 2008a). 

“[…] die eerste zes maanden, die had niks te zeggen hé. Die zei gewoon: “Dag Marcel”, want ik 

wist niks van Sarah hé, die eerste zes maanden. Tot mijne frank viel van tiens, dat mensen aan 

mij vroegen wat die doet. En, dat heeft mij ook ne klik gemaakt van, ah ja, ik moet ook eens 

luisteren. […] Ik merk dat nog steeds. Den eerste moment wanneer ik Sarah zie moet ik zo 

precies tien minuten razen. En dan is dat voorbij en kunnen we verder. Dan kunnen we gewoon 

babbelen.”  (Marcel) 

“Ja dat is wel lang zo geweest, ik was precies de pispaal, allez, zo voelde dat niet, maar zo was 

het wel. Dat was ook nodig voor het vertrouwen, maar ik diende precies eerst vooral voor uw 

frustraties.” (Sarah, buddy van Marcel) 

“In het begin zat ik vooral in de luisterende positie. Als wij ergens toekwamen, de eerste 

minuten is dat Ingrid die vertelt en vertelt. En ik zet mijn oortjes dan open hé. Vaak gaat het 

over de kinderen, omdat je daar ook het meeste mee bezig bent ook, hé. En ik ben zelf ook niet 

zo’n babbelaar, dus dat komt goed uit. Dus dat maakt het voor mij makkelijk.” (Lutgard, buddy 

van Ingrid) 

Het kunnen vertellen van het verhaal is pas mogelijk wanneer de deelnemer de buddy vertrouwt. In 

het begin verwachten de deelnemers dat de buddy luistert. Nadien worden er andere rollen verwacht. 

Dialoog 

Wanneer de deelnemer zijn verhaal doet, wordt er in een eerste instantie verwacht dat de buddy 

luistert. Dat werd bij het vorige aspect toegelicht. Naarmate de relatie vordert ontstaat er volgens de 

deelnemers meer dialoog. Uit de antwoorden van de respondenten kan ik afleiden dat tijdens deze 

dialoog de buddy drie rollen heeft. Enerzijds verlangt men dat de buddy nog steeds luistert, de buddy 
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als luisterend oor. Anderzijds wil de deelnemer nieuwe ideeën van de buddy horen, hier wordt de 

buddy gezien als inspirator. De buddy reikt nieuwe ideeën aan en brengt eventueel de deelnemer tot 

nieuwe inzichten. Daarnaast wil men van de buddy ook advies horen, dan treedt de buddy op als 

adviseur. De deelnemers verwachten dan een ‘oplossing’ voor een probleem en gaan er nadien mee 

aan de slag.  

“Mijn buddy vertelt meer en meer dingen van zichzelf. In het begin was ze daar ook open over, 

ze is altijd heel open geweest ook over kwetsbare dingen, maar wat ik het meeste heb zien 

groeien is dat je durft en kunt zeggen wat je moeilijk vindt en jouw zoektocht daarin. Je stelt je 

open, ik vraag dat niet, maar ik hoor dat je dan wilt dat ik er iets over vertel. En zij pikt dat op. 

Ik vind dat mooi dat ik haar dan kan bevestigen dat zij er iets mee doet. […] En ik vind dat een 

grote openheid dat ze het durft en kan verwoorden. Dat vind ik een heel belangrijk punt in de 

relatie. Dat maakt mij heel blij, die zoektocht naar de kracht in je. Jij doet dat zelf en ik heb het 

geluk dat ik naast je mag lopen. Ik ben je dankbaar en heel fier. Je doet het toch maar!” (Maria, 

buddy van Imke) 

“Door eerst te luisteren denk ik dat ik het mandaat heb gekregen om toch eens mijn ideeën 

over te brengen. Ook omdat Marcel daar echt expliciet naar vraagt hé. In het begin niet, en nu 

ook niet altijd. Maar als hij praat, dan luister ik en omgekeerd. En vooral: wij mogen ook niet 

akkoord zijn met elkaar. Het was wel zo, op bepaalde vlakken had gij wel zowat tunnelzicht. En 

zoals jezelf denkt, eerder zwart-wit denken. Ik heb niet gezegd dat hij zo niet mag denken, ik 

denk dat ik wel een ander perspectief heb aangeboden.” (Sarah, buddy van Marcel) 

“Aan de Willem hebde ne goeden babbel. Ge kunt daar mee over het verleden praten, euh ge 

kunt over de toekomst praten met hem ook. Ge kunt ook over het heden… ge kunt daar plezier 

mee maken. En dat is ook één van de belangrijkste punten van het buddyschap.” (Rudy) 

De deelnemers waarderen deze rollen. Deze maken dat bijna elke deelnemer aangaf “zo goed met de 

buddy te kunnen praten”. Uit deze conversaties wordt veel steun geput. 

Steun 

Doorheen de opgebouwde dialoog voelen de respondenten zich gesteund.  

“Dat is die schouderklop, ik heb dat als kind nooit gekregen, ik heb dat nooit gehad. Zo eens 

horen van ‘ge zijt goed bezig’. Deden wij iets goed, kregen we een lap tegen ons oren en deden 

we iets slecht, dan kregen we ook een lap tegen ons oren. Dus ja… Dus voor mij het belangrijkste 

was die steun en iemand die naar mijn verhaal luisterde.” (Bart) 
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De deelnemers ervaren dat ze er niet alleen voor staan, dat men bij iemand terecht kan. Moeilijke 

situaties kunnen nu worden besproken en hier put men kracht uit. Deze kracht blijkt noodzakelijk om 

situaties aan te pakken. Zo (her)wint de respondent het geloof in eigen krachten, wat het gehele 

empowermentsproces stimuleert en helpt om tot empowered outcomes te komen.  

Synchroon proces: buddy als rolmodel  

Ondertussen leren deelnemer en buddy elkaar beter kennen. In sommige gevallen inspireren buddy’s 

(vaak onbewust) de deelnemers. Het gaat dan over zichzelf verzorgen, hoe ze zich voelen of in 

sommige gevallen zelfs het laten van gewoontes (zoals drankgebruik). De buddy treedt hier dan 

(onbewust) op als rolmodel, waardoor deelnemers het gedrag of attitudes van de buddy overnemen. 

“Ik ben rustiger hé, met de sociale dienst kon ik vaker ne zenuwaanval krijgen, dat krijg ik bij 

mijn buddy echt niet. Mijn buddy blijft altijd rustig, ze geeft mij die rust. Ilse heeft wel een goede 

invloed gehad dat ik me nu rustig en goed voel. Want zij is altijd rustig, ze neemt voldoende 

tijd. Zij is rustig.” (Eric) 

 
 R: “Ik ben ook vriendelijker geworden.” 

 I: “Hoe komt dat?” 

R: “Euh, die is altijd ook zo vriendelijk.” 

I: “Dus het werkt aanstekelijk?” 

R: “Ja, besmettelijk zal ik zo maar zeggen. En ook met een ander zicht ook dikwijls. Ik sta ook 

voor veel meer open dan in het begin. Want in het begin, ik stond voor heel weinig open hé. 

Maar dan door met haar te babbelen, dan “ah ja, oké, ah, zo. Ik kan er misschien zo eens over 

denken” (Marcel) 

 

Dit zijn kleine, subtiele voorbeelden van hoe de buddy als rolmodel optreedt. Dit ligt in de lijn van wat 

Uyterlinde et al. (2009) beschrijven als ‘betere sociale vaardigheden’. Het is dus nauw verweven met 

het leren kennen van andere waarden, normen en leefstijlen.  

“De Peter is sowieso ook genen drinker, dus als hij geen alcohol drink, dan ik ook niet. Ge ziet 

zo een ander omgeving, hé. En daar houd ik mijneigen aan vast.” (Bart) 

Naast de buddy als rolmodel is er nog een ander continuüm dat over het hele traject loopt. Het gaat 

hier over het deelnemen aan de samenleving.   
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Synchroon proces: participatie aan de samenleving 

Tot slot verlaten de deelnemers en hun buddy’s regelmatig de vertrouwde omgeving door samen op 

pad te gaan. Ze doen dan activiteiten die voordien niet werden gedaan, zoals het bezoeken van 

culturele plaatsen, gebruik maken van de openbare ruimte (wandelen, parkbezoek), festivals, etc. 

Hierdoor voelen de respondenten zich meer betrokken bij de samenleving, ze maken er weer deel van 

uit. 

“Sylvia? Ja, die heeft mijn wereld terug, hoe moet ik dat nu zeggen? Door terug naar een 

tentoonstelling te gaan, of zoals vorig jaar naar de kerstmarkt te gaan, dat was zalig voor mij. 

Want alleen ga ik niet naar een kerstmarkt gaan, ik heb daar niets te zoeken. Ge ziet hier geen 

kerstsfeer hé. Voor mij is dat een dag zoals een andere, want ik ga ook dieje dag alleen zijn.” 

(Anke) 

“Want als je financieel onafhankelijk bent, hebt u mogelijkheden hé, dan is dat geen probleem. 

Maar nu… Ik ben in één keer in menselijke armoede geraakt euh, levenskwaliteit ook in 

armoede en cultureel helemaal in armoede! Dus als je in armoede leeft heb je geen 

mogelijkheid dat mee te maken. […] Nu met de buddy spreken we af en zijn we in het Mas 

geweest, naar die tentoonstelling geweest. Dat is gratis geweest met die A-kaart. En wat ook 

is, want als u alleen bent, die setting is niet bedoeld voor alleen zijn. Het is de gesellschaft. Want 

als u ergens binnenkomt, u komt alleen binnen, die blikken zijn op u. Dat is dan “wat doe ik 

hier?” […] Nu kom ik meer buiten. (Jos) 

Die deelname wordt door o.m. Lister (2002) gezien als een belangrijk onderdeel van 

armoedebestrijding. Het buddytraject van ATK slaagt erin de deelnemers terug in contact te brengen 

met de samenleving.   

3.3.4 Samengevat  

Samengevat zijn volgens de deelnemers deze aspecten nodig om tot de eerder besproken resultaten 

te komen: een menselijke interactie, vertrouwen in de buddy, in dialoog gaan met de buddy, het 

ervaren van steun door de buddy, de buddy die dienst doet als rolmodel en het kunnen deelnemen 

aan de samenleving. Deze verklarende aspecten werden in een model gegoten. Het betreft een niet 

chronologisch model, stappen kunnen overgeslagen of herhaald worden. We hernemen nogmaals dit 

model. 
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Figuur 2 Empowermentprocessen bij kanszoekende deelnemers 
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4 Besluit 

Armen TeKort vzw (ATK) wilt kansarmoede op een structurele manier terugdringen. Ze wil dit 

verwezenlijken door kansarme/kanszoekende deelnemers te koppelen aan kansbiedende burgers met 

als doel om hen te empoweren en weer veerkrachtig te maken. In dit laatste deel van de masterscriptie 

volgt een samenvatting van de literatuurstudie en van de eigen onderzoeksresultaten. Die leiden tot 

enkele algemene bevindingen en aanbevelingen voor beleid, sociaal werk praktijk en onderzoek. 

Onderzoeksvragen en concepten uit de literatuur  

Dit onderzoek kwam er na een vraag van ATK bij de wetenschapswinkel naar een aanvullend kwalitatief 

onderzoek op de empowermentmeter. In dit onderzoek stond volgende dubbele onderzoeksvraag 

centraal: Wat zijn de empowered outcomes die de deelnemers doorheen het buddytraject van 

Armen TeKort vzw ervaren en hoe komen deze tot stand? Het eerste deel peilt naar de door de 

deelnemers waargenomen resultaten van empowerment. Wat zijn de effecten van empowerment of 

welke ‘empowerment outcomes’ zien ze zelf? Het tweede deel van de dubbele onderzoeksvraag had 

als doel de aangeven resultaten te verklaren. Hoe komt het dat deze resultaten bereikt konden 

worden?  

In de literatuurstudie zagen we dat de definitie van kansarmoede door ATK zich richt op het gebrek 

aan mogelijkheden tot eigen keuzes. Hierin volgt de organisatie de inzichten uit de capibility approach 

van Nobelprijswinnaar Amartya Sen (1993) die kansarmoede omschrijft als een deprivatie van 

mogelijkheden van eigen keuzes. De definitie van ATK benadert kansarmoede individugericht, “voor 

ons houdt kansarmoede op zodra een kansarme medemens zelf vanuit het besef van zijn versterkte 

eigenwaarde zegt dat hij nu zelf geïnformeerde keuzes kan maken en ook zelf de weg kan vinden om 

ze te realiseren (Armen TeKort vzw, 2017, pp. 68, 69).”  

ATK wil mensen in kansarmoede empoweren en veerkrachtig te maken. Veerkracht wordt gezien als 

een belangrijke toestand van psychologisch empowerment (Steenssens et al., 2009; Van Regenmortel, 

2008a, 2008b, 2009a, 2012). Empowerment is een proces van versterking waarbij individuen, 

organisaties en gemeenschappen greep krijgen op de eigen situatie en hun omgeving (Van 

Regenmortel, 2002, p. 76).  Dat proces bestaat uit processen en resultaten (M. A. Zimmerman, 1995) 

en die resultaten vallen volgens o.a. Stickley en Eades (2013) onder te verdelen in ‘harde’ en ‘zachte’ 

resultaten. Op die resultaten van empowerment lag de focus van dit onderzoek. Omdat ATK inzet op 

empowerment op het individuele niveau, werd de focus gelegd op deze vorm. Psychologisch 

empowerment bestaat uit drie componenten: de intrapersoonlijke, de interpersoonlijke en de 

gedragscomponent (M. A. Zimmerman, 1995).  
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De methodiek van ATK sluit aan bij de methodiek van befriendingsprojecten. Dit is een vorm van 

duowerking waarbij het gaat om een één-op-één vriendschapsrelatie die kadert binnen een 

georganiseerde interventie en waarbij er sprake is tussen een onderhandeling over wie initiatief neemt 

en hoe de relatie er zal uitzien (Van Robaeys & Lyssens-Danneboom, 2016). Befriendingsprojecten 

genereren kleine, niet direct meetbare opbrengsten die op lange termijn het behalen van zichtbare 

resultaten faciliteren (Dekker et al., 2013). 

Methodiek 

In dit onderzoek werd in de eerste fase werden 8 kanszoekende deelnemers bevraagd over hun 

percepties op de resultaten van empowerment. Nadien, in de tweede fase, werd de kijk van de buddy 

op de resultaten bevraagd. Dit gebeurde in het bijzijn van de deelnemers, zodat er een directe 

terugkoppeling mogelijk was. Zowel in de eerste, als in de tweede reeks van gesprekken werd er 

gebruikt gemaakt van diepte-interviews die semigestructureerd opgesteld waren. De zestien 

interviews werden getranscribeerd en kwalitatief geanalyseerd aan de hand van NVivo. Dit onderzoek 

is een aanvulling op het onderzoek van de empowermentmeter. Het focust op de perceptie van de 

betrokkenen en is daarom interessant om naast de resultaten van het empowermentmeetinstrument 

te plaatsen.  

Resultaten van empowerment 

De analyse van de resultaten gebeurde theoriegestuurd. Op basis van het schema van M. A. 

Zimmerman (1995) dat psychologisch empowerment opdeelt in drie componenten (intrapersoonlijk, 

interpersoonlijk en gedrag), werden de resultaten ingedeeld. De resultaten werden ook gekaderd door 

wat andere wetenschappers over deze resultaten schreven.  

(1) Intrapersoonlijke component 

“Ik had op den duur geen krachten meer, mijn draagkracht was over eigenlijk omdat ik constant 

met die kinderen bezig was. Ik had geen tijd voor mijn eigen, dus mijn draagkracht was gewoon 

op eigenlijk. En met die buddy eigenlijk, krijg ik meer draagkracht om er weer tegenaan te 

gaan.” (Ingrid) 

Op intrapersoonlijk gebied percipieerden de deelnemers resultaten die we onder vier aspecten konden 

verdelen: (1) zich goed voelen, (2) geloof in eigen krachten, (3) geloof in eigen invloed op de omgeving 

en (4) wil om dingen aan te pakken. Bij deze aspecten viel op dat haast alle deelnemers zich beter 

voelen door het buddyproject. Ook het geloof in eigen krachten en het (her)winnen van 

zelfvertrouwen geldt als een vaker terugkomend resultaat. Slechts enkele deelnemers ervaarden een 
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invloed te hebben op de omgeving. Vooral bij het motivationele aspect werden mooie resultaten 

bereikt. De deelnemers krijgen weer zin in het leven, zin om zaken aan te pakken of dingen te doen. Al 

deze aspecten blijken ook nauw verweven met elkaar.  

(2) Interpersoonlijke component 

“Mijn buddy leert mij ook heel veel, hé. Dingen die ik vroeger wel wist, maar door geen contact 

met mensen meer te hebben, je wordt mens-arm, gevoelloos, je weet niet meer hoe je met 

mensen moet spreken… Zo zijn die dingen teruggekomen. Bijvoorbeeld, mijn buddy velt niet 

meteen een oordeel. Ik deed dat wel. Op een gegeven moment doe je dat wel omdat je dat niet 

meer kent.” (Anke) 

De aangehaalde resultaten m.b.t de tweede, de interpersoonlijke component werden in vier thema’s 

opgedeeld: (1) maatschappelijke mogelijkheden, (2) andere normen, waarden, leefwijzen en 

denkbeelden, (3) mobiliseren van bronnen en (4) vertrouwen in anderen en in de samenleving. De 

meest opvallende resultaten kwamen aan bod bij ‘andere waarden, normen, leefwijzen en 

denkbeelden’ en bij ‘vertrouwen in anderen’. Zo leerden de deelnemers iets ‘anders’ kennen dan wat 

zij gewoon zijn. Ze nemen veel zaken over van de buddy. Daarnaast helpt het buddyproject de 

deelnemers om terug anderen te vertrouwen. De langdurige ervaringen met armoede en sociale 

uitsluiting resulteerden bij vele deelnemers in het verlies van vertrouwen maar dankzij het traject 

wordt het vertrouwen in een nabije medemens herwonnen. Vertrouwen in de samenleving blijkt 

echter nog moeilijk.  

(3) Gedragscomponent 

“Ik denk dat ik, ik blijf al veel meer van den drank af dan voor ik met mijn buddy contact had. 

Alhoewel, ik durf nog weleens een pintje drinken, maar da’s dan meestal in de zomer ofzo of 

met de feestdagen, maar tussendoor. Dat is niet meer. Voordien was dat twee bakken op een 

weekend, gemakkelijk…” (Bart) 

Tot slot kwamen uit de data-analyse vijf resultaten naar voren die we kunnen onderbrengen bij de 

gedragscomponent: (1) buitenkomen, (2) zichzelf verzorgen, (3) ontwennen, (4) beslissingen maken in 

het netwerk en (5) stappen zetten richting (vrijwilligers)werk. Vooral het buitenkomen is een belangrijk 

resultaat voor de deelnemers. Het is ook belangrijk om terug aansluiting te vinden bij de samenleving, 

wat als een voorwaarde wordt gesteld voor adequate armoedebestrijding (Lister, 2002). Een andere 

vaststelling is dat de helft van de deelnemers voor het project te kampen had met een 

verslavingsproblematiek en dat tijdens het project grote stappen in ontwenning werden gezet. Dit sluit 
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aan bij het ‘leren kennen van andere leefwijzen’ dat in de vorige alinea werd besproken. Een nieuwe 

kijk leidt blijkbaar ook tot concrete gedragsverandering.  

Processen als verklaring van de resultaten 

Het tweede aspect van dit onderzoek is de verklaring van deze resultaten. We zochten naar werkzame 

factoren in deze buddywerking, die het vastgestelde empowerment konden verklaren. Ook hier stond 

het perspectief van de deelnemers centraal: Wat was er volgens de deelnemers nodig om tot deze 

resultaten te komen? 

Hierbij viel op dat deze processen gefaseerd verlopen. Zo is de eerste stap de menselijke interactie die 

de deelnemers met de buddy ervaren. Deze wordt gekenmerkt door respect, acceptatie en elkaar leren 

kennen. Deze menselijke interactie zorgt ervoor dat de deelnemers de buddy kunnen vertrouwen. 

Wanneer er vertrouwen is tussen deelnemer en buddy, kan de deelnemer zijn verhaal vertellen bij de 

buddy. De deelnemer verwacht dan dat de buddy luistert (buddy als luisterend oor). De volgende stap 

die werd aangehaald door de deelnemers is de ‘dialoog’. De buddy hoeft niet heel de tijd te blijven 

luisteren, de kanszoekende deelnemer verwacht hier twee andere zaken: advies ontvangen (buddy als 

adviseur) en nieuwe ideeën aangeleverd krijgen (buddy als inspirator). Dit leidde bij de deelnemers tot 

een gevoel van steun. Hierdoor voelen ze zich gesterkt in hun situatie en krijgen ze ook terug het geloof 

in hun eigen krachten. Dit stimuleert het empowermentsproces en zorgt dat er resultaten kunnen 

worden ervaren. Daarnaast zijn er twee continue aspecten die maken dat het empowermentproces 

gestimuleerd wordt. Het gaat over het gedrag van de buddy overnemen en het deelnemen aan de 

samenleving. De buddy is als een rolmodel die onbewust de deelnemer inspireert om anders te kijken 

naar bepaalde zaken of anders te handelen. Door samen activiteiten te doen met de buddy, 

participeert de deelnemer terug aan de samenleving en voelt de deelnemer zich meer verbonden met 

de samenleving. Het gevoel van ‘erbij te horen’ heeft een positief effect op het empowermentsproces. 

Deze processen werden samengebracht in één model waarbij er geen sprake is van een chronologisch 

vastgelegde volgorde, maar waar de processen overgeslagen of herhaald kunnen worden.  
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Algemene bevindingen en aanbevelingen  

Dit onderzoek bracht de resultaten van empowerment die die deelnemers ervaren in beeld. Bij elk van 

de drie componenten kwamen de deelnemers tot verschillende resultaten. Wetende dat geen van de 

bevraagde trajecten op het moment van het interview al twee jaar bezig was, zijn dit op korte termijn 

sterke resultaten. ATK slaagt er dus in om op korte termijn ervoor te zorgen dat de levens van mensen 

in kansarmoede positief veranderen. De organisatie maakt dit mogelijk door kansbiedende buddy’s op 

te leiden en hen gedurende twee jaar een traject met de kanszoekende deelnemers te laten aangaan. 

ATK creëert een ruimte voor ontmoeting tussen mensen in kansarmoede en mensen in een kansrijke 

situatie. Deze ontmoeting lijkt op het eerste zicht gearrangeerd, maar mondt uit in een 

vriendschapsrelatie. Hierdoor kunnen de personen in kansarmoede zich op alle vlakken terug ‘mens 

voelen’. ATK slaagt hierin omdat ze geen praktische hulp wil of kan bieden aan mensen in 

kansarmoede, maar focust op het psychosociale. Daarbij kan gesteld worden dat het de gebruikelijke 

hulpverlening niet vervangt, de relatie die de deelnemers hebben is in alle opzichten anders dan de 

relatie met hun hulpverlening. Het is ongedwongen, binnen de twee jaar gebeurt alles op maat van 

wat zowel deelnemer als buddy met elkaar afspreken. Kortom, door kansbiedende burgers op te leiden 

en in te zetten als buddy, bereikt ATK op één à twee jaar tijd waardevolle veranderingen in de levens 

van mensen in kansarmoede.  

Hoewel ATK op korte termijn deze resultaten bereikt, kan de vraag gesteld worden of deze resultaten 

voldoende zijn om tot echte armoedebestrijding te komen. In deze thesis werd ook gewezen op de 

structurele kenmerken van kansarmoede. Wetenschappers zoals Krumer-Nevo et al. (2009) en De Cock 

en Buysse (2000) wijzen op de noodzaak dat er naast een individuele aanpak van armoedebestrijding, 

er ook een aanpak op structureel niveau voorzien wordt. Hier levert ATK geen bijdrage, maar misschien 

moet dit van ATK niet worden verwacht. Structurele drempels wegwerken is niet iets waar een buddy 

in kan voorzien. Wel kan ATK vanuit haar nabijheid met een grote groep mensen in kansarmoede een 

belangrijke signaalfunctie waarmaken.  

Daarnaast is het ook belangrijk dat de overheid voorziet in een adequate aanpak van 

armoedebestrijding. De focus van deze bestrijding mag niet enkel individugericht zijn. Zowel een 

benadering op micro (individu), meso (organisaties) en macroniveau (groepen of gemeenschappen) is 

cruciaal om armoede te bestrijden (Rappaport, 1981, 1987a). Hierin is het van belang dat de overheid 

de gelijke toegang tot maatschappelijke mogelijkheden bewerkstelligt. Zo stelt Sen (1993) dat het de 

taak is van de overheid om tegemoet te komen aan de (keuze)vrijheid van alle mensen. Publieke 

diensten, welzijnszorg en gezondheidszorg horen toegankelijk te zijn voor iedereen, daar ligt de rol van 

de overheid.  
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Ook het sociaal werk heeft een belangrijke rol in de armoedebestrijding. Een buddyproject vervangt 

niet het professionele sociaal werk. Het professionele sociaal werk kent vele taken, waaronder 

hulpverlening bij praktische problemen of psychosociale hulpverlening. Een buddytraject neemt deze 

taken niet over, al is de grens erg dun. Het grote verschil tussen beide is de manier waarop een relatie 

wordt aangegaan. Buddy’s zijn geen hulpverleners, zij volgen het ritme van de deelnemer en hebben 

vaak meer tijd dan sociaal werkers. Toch is het belangrijk voor het sociaal werk om, ondanks de 

toenemende werkdruk, te blijven in investeren in de relatie met de hulpvrager. Daar ligt de basis voor 

een succesvolle hulpverlening.  

Tot slot kan dit onderzoek een aanzet zijn tot verder onderzoek. Tijdens mijn bevraging naar ‘het geloof 

in (maatschappelijke) mogelijkheden’, kwam er weinig reactie op dit aspect. Nochtans is dit een 

fundament van empowerment. Ik vermoed dat dit concept te abstract geformuleerd is. Een betere 

operationalisering van dit concept lijkt mij wenselijk. Bovendien werden in dit onderzoek alle 

resultaten van de buddytrajecten samen behandeld. Het is interessant om in verder onderzoek in te 

zoomen op de verschillende relaties die deelnemers met hun buddy’s hebben om dan in beeld te 

brengen welke soort relatie tot welke soort resultaten leidt. Nadien kan ATK in hun opleidingen daarop 

inzetten.  
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6 Bijlagen 

6.1 Vragenlijsten 

6.1.1 Diepte-interviews kanszoekende buddy’s 

Uitleg over het onderzoek 

- Voorstelling van mezelf: masteronderzoek sociaal-werk 

- Aanvullend kwalitatief onderzoek op het resultaat van de empowermentmeter 

- Doel:  

o Nagaan wat de factoren tot verandering zijn 

o Resultaten en bevindingen meenemen in toekomstige opleidingen van ATK 

- Vragen naar het opnemen van het interview 

- Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld 

- In de rapportering zal uw naam niet voorkomen, u wordt anoniem ‘behandeld’ 

- Ethische code van onderzoeker (enkel voor mij, ATK heeft niets met het onderzoek te maken) 

- Mogelijkheid om nadien het transcript te bekijken 

- Vertellen over de volgende stappen (vragenlijst buddy en samenzitten) 

Vragen 

a) Persoonlijke informatie 

Naam 

Geboortedatum  

Geboorteplaats (stad en land)  

Aantal kinderen + leeftijd  

Hoe ver al gevorderd in het buddytraject?  

 

b) Hoe bent u bij ATK terecht gekomen?  
Hoe nam u kennis over deze organisatie? 

Wanneer ben je erbij gekomen?  

Hoe was het om de stap naar ATK te zetten?  

c) Voor de aanvang van het traject 
Wat was voor u de motivatie om mee te doen? 

Wat waren uw verwachtingen bij aanvang van het project?  

• Verwachtte u een direct resultaat, of was het louter om het sociaal contact? (korte/ lange termijn) 

d) Hoe verliep de start?  
Op welke manier vond je je buddy? 

Hoe waren de eerste contacten met je buddy? 

Wat verlangde/ verwachtte je van je buddy? 

• Over welke eigenschappen moeten ze beschikken  
o Zorgen ze goed voor jou… en wat is dat dan precies?  
o Leven ze zich in, in jouw situatie en moeilijkheden (empathie): hoe dan juist?  
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o Krijg je de mogelijkheid (stelselmatig) zelf zaken in handen te nemen? Waarover wil je graag controle 
verwerven? 

Heb je met je buddy afgesproken hoe het buddyschap eraan toe zou gaan? (vb.. tussendoor contact) 

e) Wat zie jij als iets waar jouw buddy jou kan helpen?  
Heb je zelf voor deze vorm van begeleiding of hulp gekozen, en zo ja: wat heeft in jouw keuze hiervoor 

meegespeeld?  

Op welk ‘probleem’ biedt deze hulp een antwoord? Wat zie jij als iets waarbij jouw buddy jou kan helpen? 

f) Tijdens het traject 
Welke activiteiten hebben jullie gedaan?  

Hoe vaak zien jullie elkaar?  

Hoe is de relatie met je buddy? (voel je je gemakkelijk, onwennig, ..) 
g) Merkte u dat er zaken veranderende in uw situatie? 

Wanneer was dat?  

Wat waren deze veranderingen?  

Wat waren de aanleidingen hiervoor?  

Wat was er nodig om tot deze verandering te komen?  

Welke rol had je buddy hiertoe?  

h) Op welke levensdomeinen ervaarde u die verandering? (Sociale, persoonlijke, socio-economische, etc.) 
Kan u voorbeelden geven van deze veranderingen?  

Welke rol had uw buddy in deze veranderingen?  

Heeft deze verandering ook invloed op uw omgeving? Uw netwerk?  

• Is je netwerk uitgebreid, veranderd? 
i) Hoe voelt u zich op deze moment?  

En in vergelijking tot vroeger?  

Meer greep op eigen leven?   
j) Hoe ziet u de toekomst?  

Heeft u met uw buddy teruggeblikt op de verwachtingen die u bij de aanvang van het project had?  

Welke weg wilt u graag nog afleggen met uw buddy? 

k) Hoe waarschijnlijk is het dat u dit project zou promoten bij anderen?  
Van 0 tot 10 

Wat maakt voor u het verschil? Wat is het belangrijkste om het project succesvol af te ronden?  
l) Heeft u nog zaken toe te voegen?  
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6.1.2 Diepte-interviews duo’s 

1) Hoe vaak ziet u uw buddy? En hoe komen deze contactmomenten tot stand?  

2) Welke activiteiten doen jullie?  

3) Hoe verlopen deze activiteiten? En hoe zou u de relatie met uw buddy omschrijven?  

4) Heeft u gemerkt dat uw buddy ‘veranderd’ is?  

- Is hij/zij zich anders gaan gedragen 

- Is zijn/ haar kijk op bepaalde zaken veranderd, positiever geworden?  

- Gaat uw buddy anders om met zijn/haar omgeving?  

- Heeft u het gevoel dat de buddy ‘empowered’ is ten opzichte van de start van het 

project? (meer greep heeft op eigen situatie, meer participeert aan openbaar leven) 

5) Indien u een verandering merkt, hoe ziet u die dan concreet?  

6) Wanneer is dat opgevallen?  

7) Wat denkt u dat er nodig was om deze ‘verandering’ te bekomen?  

 

 

 

 


