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Abstract 
 

Armoede wordt geassocieerd met derdewereldlanden, maar ook in België leven 10,4 procent 

van de Vlamingen in armoede. In deze studie wordt nagegaan hoe de Vlaamse kranten 

berichten over armoede. Voor het theoretische luik werden onder andere Levecque (2003) en 

Spiesschaert (2005) geraadpleegd. Ook de verklaringsmodellen voor armoede gebaseerd op 

Vranken & De Boyser (2003) werden besproken. Tot slot werd onderzoek van Clawson & 

Trice (2000), Van de Velde, Van Gorp & Blow (2004), Kensicki (2004) en Kim, Carvalho & 

Davis (2010) samengevat. Als tweede luik werd een inhoudsanalyse toegepast op een corpus 

van 220 artikels die verschenen in de even maanden van 2007 en 2011 in de kwaliteitskranten 

De Standaard, De Morgen en De Tijd en de populaire kranten Het Laatste Nieuws, Het 

Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen. Uit de analyse blijkt onder andere dat de pers in een 

artikel op de twee armoede verklaart als pech of tegenslag. Ook de maatschappij die de 

armoede in stand houdt, wordt als oorzaak aangewezen. Verder was er in een artikel op de 

drie sprake van stereotiepe berichtgeving. Daarbij werden armen het meest als slachtoffer 

geschetst. Toch zijn het niet de armen, maar de politici en experts die het vaakst een stem 

krijgen in de armoedeverslaggeving. In de toekomst zou de pers nog betere keuzes kunnen 

maken. Ze zou bijvoorbeeld armoede meer op de voorpagina kunnen aankaarten. 
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Persbericht 
 

Armoedeclichés in 1 krantenartikel op de 3 

In 1 krantenartikel op de 3 over armoede verschijnen clichés. Dat blijkt uit onderzoek van Jill 

Goethals, die de armoedeberichtgeving in de Vlaamse pers onder de loep nam. 

Goethals, studente van de master journalistiek aan de Erasmushogeschool Brussel, analyseert 

in haar studie 220 artikels over armoede die verschenen in de even maanden van 2007 en 

2011. Zowel de kwaliteitspers (De Standaard, De Morgen en De Tijd) als de populaire pers 

(Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen) werd onderzocht. 

In 79 artikels duiken een of meerdere clichés op. Journalisten schetsen armen haast tien keer 

zo vaak als slachtoffer dan als profiteur. Verder associeert de pers in bijna 1 artikel op de 5 

armoede met grote gezinnen. Journalisten verwijten armen ook meer dan 1 keer op de 10 dat 

zij niet bereid zijn om te werken of dat zij spilziek zijn. 

De studie brengt ook aan het licht dat de pers in 1 artikel op de 4 de armen zelf als schuldige 

aanwijst en in meer dan 1 geval op de 2 armoede verklaart als pech of tegenslag. In 2011 is 

het de financiële crisis die bijna tien keer zo vaak als oorzaak wordt gezien voor de 

armoedeproblematiek. 

Als theoretische grondslag voor haar onderzoek combineerde Jill Goethals onder andere de 

verklaringsmodellen voor armoede van Vranken en De Boyser met werk van Levecque. Zij 

zijn allen medewerkers bij het centrum OASeS (Ongelijkheid, Armoede, Sociale Uitsluiting 

en de Stad) aan de Universiteit Antwerpen. De scriptie “Armoedeberichtgeving in de 

Vlaamse kranten: een inhoudsanalyse” geeft inzicht in de manier waarop de Vlaamse kranten 

berichten over armoede. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de auteur: 

e-mail: jillgoethals@hotmail.com 

gsm: 0497/72 68 40 
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 Inleiding 1.

 

Liefst 10,4 procent van de Vlamingen leefden in 2010 onder de Belgische armoededrempel. 

Voor een alleenstaande ligt die inkomensdrempel op 973 euro en voor een gezin met twee 

kinderen op 2.044 euro. Als enkel Vlaanderen in beschouwing genomen wordt, dan neemt het 

percentage armen nog toe, want volgens de Vlaamse armoededrempel moeten 13,9 procent 

van de Vlamingen armoede doorstaan. Nochtans ligt de Vlaamse inkomensdrempel net iets 

hoger: voor een alleenstaande op 1.040 euro en voor een gezin met twee kinderen op 2.184 

euro. Nadat de armoedecijfers tussen 2005 en 2009 daalden, werd in 2010 een stijging van 

2,1 procent vastgesteld
1
. De inkomensgrens die gebruikt wordt om het armoederisico te 

meten bedraagt 60 procent van het mediaan beschikbaar inkomen (Vranken et al. 2008: 330). 

Het Vlaams Netwerk Armoede (voluit het Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het 

woord nemen) diende een onderzoeksvraag in bij de Wetenschapswinkel. Deze organisatie 

toont namelijk interesse in de beeldvorming van armoede in de Vlaamse pers. Het Netwerk 

wil armoede en sociale uitsluiting voorkomen en de beeldvorming in de media over 

maatschappelijke problemen zoals armoede op een positieve manier bijsturen
2
. In hoofdstuk 

twee volgt wat meer informatie over het Vlaams Netwerk en andere organisaties.  

In deze masterproef wordt nagegaan hoe de Vlaamse geschreven pers bericht over armoede. 

Enkele parameters die daarbij onderzocht worden: welk type verklaringsmodel gebruiken 

journalisten om over armoede te schrijven, welke stereotyperingen komen aan bod en krijgen 

de armen zelf een stem in de armoedeberichtgeving? Ook wordt onderzocht of er in 2007 en 

2011, voor en tijdens de financiële crisis, significante verschillen in de verslaggeving zijn. 

Ten slotte wordt nagegaan of de kwaliteitspers andere klemtonen legt in de berichtgeving in 

vergelijking met de populaire pers. 

Om een antwoord te verkrijgen op bovenvermelde onderzoeksvragen werd een 

inhoudsanalyse toegepast op een corpus van 220 krantenartikels, geselecteerd met behulp van 

Mediargus, uit de kwaliteitskranten De Standaard, De Morgen en De Tijd en de populaire 

                                                           
1
 Jill Coene en Danielle Dierckx. Presentatie op het colloquium “Het Prisma van de Armoede”, Armoede en 

Sociale Uitsluiting Jaarboek 2011 georganiseerd door OASeS op 6 december 2011 aan de Universiteit 

Antwerpen.  
2
 Het Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen online. Over Ons. http://www.vlaams-

netwerk-armoede.be/index.asp?M=14&lang=.  
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kranten Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen. Het corpus omvat 98 

artikels uit 2007 en 122 uit 2011. 

Eerst werd een theoretisch luik opgesteld, dat als kader dient voor de resultaten van het 

empirische onderzoek. Hoofdstuk drie is gewijd aan dat theoretische luik, met definities van 

armoede en de verschillende verklaringsmodellen, gebaseerd op onder andere Vranken & De 

Boyser (2003), Levecque (2003) en Spiesschaert (2005). Ook eerder onderzoek naar de 

representatie van armoede in de pers van Van de Velde et al. (2004), Kensicki (2004) en Kim 

et al. (2010) komt aan bod in hoofdstuk drie. Een beschrijving van het corpus en de 

onderzoeksmethode met bijhorende onderzoeksvragen zijn terug te vinden in hoofdstuk vier, 

met daarbij de eigenlijke analyse. In hoofdstuk vijf volgt de conclusie van de 

onderzoeksresultaten. 
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 Organisaties en onderzoeksprojecten over armoede 2.

 

2.1. Het Vlaams Netwerk Armoede  

 

België telt enkele organisaties die armoede bestrijden. Allereerst is er het overkoepelende 

“Belgian Anti-Poverty Network” (BAPN) waar ook het Vlaams Netwerk Armoede toe 

behoort. Het BAPN is terug te vinden in de drie Belgische gewesten. Tot het Vlaamse 

Gewest behoort het Vlaams Netwerk Armoede met in het Waalse Gewest de tegenhanger 

“Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté”. Het “Forum Bruxellois de Lutte contre la 

Pauvreté” is verantwoordelijk voor hulp aan armen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
3
. 

Het Vlaams Netwerk bestaat uit 51 verenigingen die armen uit hun sociaal isolement trachten 

te halen. Daarnaast poogt het Netwerk de vooroordelen rond armoede weg te werken en de 

beeldvorming in de media positief bij te sturen
4
. De verenigingen werken op basis van zes 

criteria, die vervuld moeten worden om het label "Vereniging waar armen het woord nemen" 

te krijgen.  

Wat houden deze zes criteria precies in? Ten eerste moeten de verenigingen “armen en niet-

armen samenbrengen in een onafhankelijke vzw”. Ook moeten armen de kans krijgen om het 

woord te nemen. Als derde criterium moet de vereniging zich blijven inzetten om armen te 

zoeken. Dat houdt in dat de vereniging zo open en gastvrij mogelijk moet zijn, zowel voor 

nieuwe mensen die langskomen als voor mensen die al wat langer deel uitmaken van de 

vereniging. Om de meest geïsoleerde armen te bereiken, moeten extra inspanningen 

ondernomen worden. Vervolgens speelt de dialoog met de samenleving en het beleid een rol. 

Ook de maatschappelijke emancipatie van de armen dient verhoogd te worden. Ten slotte 

moeten knelpunten van maatschappelijke structuren opgespoord worden om grondrechten 

zoals recht op gezondheidszorg en recht op maatschappelijke dienstverlening te waarborgen. 

                                                           
3
 EAPN/Het Belgian Anti-Poverty Network online. Who we are. http://www.eapn.eu/en/who-we-are/our-

members/93-belgian-anti-poverty-network-eapn-belgium. 
4
 Het Vlaams Netwerk Armoede online. Wie zijn we? Verenigingen. http://www.vlaams-netwerk-

armoede.be/index.asp?M=5 
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De zes criteria zijn “een unieke formule in de structurele bestrijding van armoede” en werden 

in 2003, bij het ontstaan van het Vlaams Netwerk, samengesteld door arme mensen
5
. 

 

2.2. Andere organisaties en projecten  

 

Naast het Vlaams Netwerk Armoede is er het Steunpunt tot bestrijding van armoede, 

bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, dat ook het wegwerken van armoede als 

hoofdprioriteit heeft. Het Steunpunt werd opgericht door de federale staat, gewesten en 

gemeenschappen en maakt deel uit van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor 

racismebestrijding. In overleg met de verenigingen waar armen het woord nemen, OCMW’s 

en sociale partners formuleert het Steunpunt analyses en aanbevelingen voor de Belgische 

politici.
6
 

Ook is er de onafhankelijke vzw Welzijnszorg, sinds 1969 de grootste 

armoedebestrijdingsorganisatie van Vlaanderen en Brussel die wil bijdragen tot een solidaire 

samenleving. Haar slogan is: “Samen tegen armoede” waarbij acties georganiseerd worden 

zoals “Soep op de Stoep”, om geld in te zamelen voor projecten rond armoedebestrijding. 

Ook gaat de vzw de dialoog aan met politici en werkt ze mee aan sensibilisering om het 

maatschappelijke draagvlak voor solidariteit uit te breiden en de bespreekbaarheid van 

armoede te verhogen
7
. 

Daarnaast zijn er zes Decenniumdoelen opgetekend in 2007. Elk jaar worden ze opgevolgd 

via een armoedebarometer tot 2017. Hieraan werken onder andere het Vlaams Netwerk 

Armoede en het Algemeen Christelijk Werknemersverbond (ACW) mee. Het eerste 

Decenniumdoel wil de gezondheidsongelijkheid tussen arm en rijk halveren. De tweede pijler 

vestigt de aandacht op arbeid en zou daarbij het aantal gezinnen waarin niemand werkt, graag 

tot de helft herleid zien. Ten derde is er het inkomen dat tegen 2017 voor elk gezin minstens 

de Europese armoederisicodrempel moet halen. Het vierde doel betreft wonen, waarbij meer 

                                                           
5
 Het Vlaams Netwerk Armoede online. Over ons. http://www.vlaams-netwerk-

armoede.be/index.asp?M=14&lang= en http://www.vlaams-netwerk-

armoede.be/documents/Toelichting%20bij%20de%206%20criteria.pdf 
6
 Het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting online. Home. 

http://www.armoedebestrijding.be/ 
7
  Welzijnszorg vzw online. Over ons. Over Welzijnszorg en Historiek. http://www.welzijnszorg.be/over-

ons/over-welzijnszorg en http://www.welzijnszorg.be/over-ons/historiek 

http://www.vlaams-netwerk-armoede.be/index.asp?M=14&lang=
http://www.vlaams-netwerk-armoede.be/index.asp?M=14&lang=
http://www.vlaams-netwerk-armoede.be/documents/Toelichting%20bij%20de%206%20criteria.pdf
http://www.vlaams-netwerk-armoede.be/documents/Toelichting%20bij%20de%206%20criteria.pdf
http://www.welzijnszorg.be/over-ons/over-welzijnszorg
http://www.welzijnszorg.be/over-ons/over-welzijnszorg
http://www.welzijnszorg.be/over-ons/historiek
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sociale woningen en meer betaalbare huurwoningen op de agenda staan. Onderwijs is de 

vijfde pijler die de laaggeletterdheid bij jongeren met drie procent wil laten dalen. Ten slotte 

is er het zesde Decenniumdoel waarbij mensen in armoede de kans moeten krijgen om hun 

netwerken uit te breiden (Campaert, Dierckx & Vranken 2010).  

  

Bij het centrum OASeS (Ongelijkheid, Armoede, Sociale Uitsluiting en de Stad), dat deel 

uitmaakt van het Departement Sociologie van de faculteit Politieke en Sociale 

Wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen (UA), behoort armoede, sociale ongelijkheid 

en sociale uitsluiting tot een van de drie onderzoekslijnen. De andere onderzoeksdomeinen 

omvatten ruimte, beleid en innovatie en stedelijke ontwikkeling, beleid en 

gemeenschapsopbouw.  

In 2007 startte OASeS de reeks Sociale InZichten met onder andere de “Jaarboeken Armoede 

en Sociale Uitsluiting” die het armoedebeleid trachten te inspireren. OASeS werkt samen met 

lokale overheden en Europese instanties. Binnen de onderzoekslijn rond armoede worden 

verschillende subthema’s bestudeerd, onder andere armoedebeleid en armoedebestrijding, 

cultuur en armoede en indicatoren van armoede
8
. 

  

                                                           
8
 Onderzoeksgroep OASeS online. Over OASeS. http://www.ua.ac.be/main.aspx?c=*OASES&n=373 

http://www.ua.ac.be/main.aspx?c=*OASES&n=373
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 Theoretisch kader 3.

 

Voor deze masterproef is het allereerst belangrijk om het brede en abstracte begrip armoede 

te verduidelijken en verfijnen. Daarvoor werden de jaarboeken Armoede en Sociale 

Uitsluiting van de onderzoeksgroep OASeS uit 1996, 2003 en 2008 geraadpleegd. Ook 

Levecque (2003), Van Robaeys et al. (2005) en Spiesschaert (2005) bleken nuttig om een 

betere kijk te ontwikkelen op armoede. Voor bijkomende informatie over werkende armen 

werd een artikel gelezen van Marx et al. (2009). Vervolgens komen zes verklaringsmodellen 

voor armoede aan bod, gebaseerd op Vranken & De Boyser (2003). In de analyse van 

hoofdstuk vier wordt nagegaan welke van deze modellen de krantenartikels domineren. Ten 

derde wordt vorig onderzoek naar de representatie van armoede in de media samengevat, 

namelijk een studie uitgevoerd door Van de Velde, Van Gorp & Blow (2004) en onderzoeken 

door Clawson & Trice (2000), Kensicki (2004) en Kim, Carvalho & Davis (2010). Het 

theoretische kader vormde de basis voor het codeboek, dat op zijn beurt nodig was voor de 

inhoudsanalyse (zie 4.3 voor de analyse en bijlage І voor het codeboek).  

3.1. Definities armoede  

 

De definities van het begrip armoede zijn talrijk. In het handwoordenboek van Prisma is 

volgende omschrijving terug te vinden: 1) toestand van iemand die vrijwel niets bezit (...) 2) 

armzalige omstandigheden, ellende (...) 3) last, zorgen (...). Van Dale online geeft het anders 

aan: 1) toestand van de arme, behoefte (…) 2) gebrek aan iets: bloedarmoede (...). Beide 

definities blijven vaag en helpen geen inzicht te verschaffen in het complexe samenspel van 

factoren dat armoede is met haar weerslag in verschillende maatschappelijke domeinen zoals 

arbeid, huisvesting, gezondheid, dienstverlening en onderwijs (Van de Velde, Van Gorp & 

Blow 2004: 192). Een voorbeeld: 15 procent van diegenen onder de armoedegrens kunnen 

hun woning onvoldoende verwarmen en liefst 42 procent leven het betalingsplan bij de 

energieleverancier niet na
9
. 

                                                           
9
Jill Coene en Danielle Dierckx. Presentatie op het colloquium “Het Prisma van de Armoede”, Armoede en 

Sociale Uitsluiting Jaarboek 2011 georganiseerd door OASeS op 6 december 2011 aan de Universiteit 

Antwerpen.  
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Een eerste belangrijke wending voor het begrip armoede kwam er op de wereldtop van 

Kopenhagen in maart 1995 waar alle regeringsleiders armoede als “een structureel (sic.) en 

dus maatschappelijk gecreëerd (sic.) fenomeen erkenden” (Spiesschaert 2005: 21). Op die 

manier werd armoede niet meer in verband gebracht met individuele schuld. De perceptie van 

armoede wijzigde (Spiesschaert 2005: 21). Door de geschiedenis heen leefden er 

verschillende andere visies. In de middeleeuwen was de bevolking ervan overtuigd dat 

armoede door het lot en God bepaald werd. Enkele eeuwen later tijdens de verlichting was er 

de opvatting dat mensen verantwoordelijk waren voor hun eigen leven. Armoede werd gezien 

als iets waaraan men zelf schuld had. Tegenwoordig worden armen niet meer als schuldige, 

maar als passief slachtoffer bestempeld. Nadeel daarbij is dat armen die zich wel degelijk 

actief verzetten tegen sociale uitsluiting, over het hoofd gezien worden (Spiesschaert 2005: 

73-74).  

Sociale uitsluiting 

Naast Spiesschaert (2005) zijn er nog vele andere wetenschappers die het fenomeen armoede 

bestuderen. Aan de Universiteit Antwerpen werd zelfs de onderzoeksgroep OASeS opgericht, 

een centrum dat ongelijkheid, armoede, sociale uitsluiting en de stad opvolgt
10

. OASeS 

publiceert elk jaar haar resultaten rond de verschillende aspecten van armoede in een 

jaarboek. In het jaarboek Armoede en Sociale uitsluiting van 1996 is volgende definitie van 

armoede terug te vinden:  

“Armoede is een netwerk van sociale uitsluitingen. Het strekt zich uit over meerdere 

gebieden van het individuele en collectieve bestaan, dermate dat de armen gescheiden 

worden van de algemeen aanvaarde leefpatronen van de samenleving. Deze kloof kunnen ze 

niet op eigen kracht overbruggen.” (Vranken, Geldof & Van Menxel 1996: 28).  

 

Het jaarboek van 2003 vult aan dat armoede “een bijzondere vorm van sociale uitsluiting” is. 

Vranken, De Boyser & Dierckx (2003: 35-37) geven alvast toe dat de definitie voor 

verbetering vatbaar blijft, een mening die ook Levecque (2003: 52) deelt. Wat bij de 

definiëring van armoede opvalt, is dat de auteurs van de OASeS-jaarboeken aan de neutrale 

term armoede vasthouden. Daarbij vallen vele andere benamingen zoals kansarmoede, 

nieuwe of moderne armoede uit de boot, omdat deze termen niet bijdragen tot een globaal 

armoedeconcept. Wel omvatten ze beter de problematiek waarmee onder andere 

                                                           
10

 Onderzoeksgroep OASeS online. Over OASeS. http://www.ua.ac.be/main.aspx?c=*OASES&n=373 

   

http://www.ua.ac.be/main.aspx?c=*OASES&n=373
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welzijnswerkers geconfronteerd worden (Vranken et al. 1996: 29). Armoede is sowieso meer 

dan ongelijkheid. Vranken et al. (1996: 33) nemen volgende omschrijving van sociale 

ongelijkheid op in het jaarboek: “een ladder met sporten op regelmatige afstanden”. Sociale 

ongelijkheid breidt zich pas uit tot sociale uitsluiting of armoede wanneer er sporten in die 

ladder ontbreken, met andere woorden wanneer armoede een figuurlijke kloof wordt.  

Missing link 

Sociale uitsluiting blijft moeilijk te doorbreken, omdat enerzijds experten zoals 

dienstverleners onbekend blijven met de realiteit van armoede. Anderzijds is het voor mensen 

in armoede niet vanzelfsprekend om voeling te krijgen met hulpverleners. Spiesschaert 

(2005: 61) benoemt dat gegeven als de “missing link” die “één van de meest prangende 

knelpunten in de strijd tegen armoede [is]”. Een bijkomend probleem is dat armen een sociaal 

netwerk missen in vergelijking met de middenklasse.  

Spiesschaert (2005) vermeldt ook dat mensen in armoede een kloof waarnemen die hen 

scheidt van de rest van de samenleving. Armen hebben niet de mogelijkheid om die kloof 

weg te werken, omdat de samenleving die in stand houdt. “[Dat] impliceert dat de positie van 

de arme in de maatschappij door de samenleving bepaald wordt, niet door de arme zelf” 

(Spiesschaert 2005: 29). Bepaalde groepen in de maatschappij hebben in ieder geval een 

verhoogde kans om in de armoedekloof terecht te komen. Dat zijn vrouwen, 65-plussers, 

alleenstaanden, eenoudergezinnen, werklozen, huurders en personen van vreemde origine
11

.  

Armen in aparte klasse 

Vranken et al. (1996) benadrukken dat er een duidelijk onderscheid moet gemaakt worden 

tussen de mensen die in de armoedekloof terechtkomen en het begrip armoede zelf.  

“Armen zijn personen (en groepen) (sic.) die in een maatschappelijke toestand terechtkomen, 

die armoede wordt genoemd. Het komt er vooral op aan om meer over deze toestand te weten 

te komen, want enkel door iets aan de toestand te doen, kan armoede doelmatig bestreden 

worden.” (Vranken et al. 1996: 28-29). 

Volgens Vranken et al. (1996) behoren armen niet tot een aparte sociale klasse. Levecque 

(2003: 9) meent daarentegen dat enkelingen armen wel tot een specifieke klasse rekenen. 

Daarbij wordt het economische perspectief (zoals een beperkte economische koopkracht), dat 

vaak aan armoede wordt gekoppeld, doorgetrokken tot een “zogenaamd underclass-

                                                           
11

 Vlaamse Overheid. Armoedebestrijding. Armoede in Vlaanderen. 

http://www4wvg.vlaanderen.be/wvg/armoede/armoedeinvlaanderen/Paginas/inhoud.aspx.  

http://www4wvg.vlaanderen.be/wvg/armoede/armoedeinvlaanderen/Paginas/inhoud.aspx


9 
 

denken”(sic). Op die manier worden armen aan de onderkant van de samenleving als een 

aparte klasse gepositioneerd. Van Robaeys, Dierckx en Vranken (2005: 16-17) vermelden 

omtrent deze kwestie dat “armen … zich zeer bewust [zijn] van de kloof tussen werkelijkheid 

en wenselijkheid”, die armoedeverenigingen proberen te overbruggen. Elke dag opnieuw 

ervaren mensen in armoede problemen, maar ze beseffen niet dat er aan hun 

maatschappelijke positie en levenssituatie een politiek aspect vasthangt. Toch zijn armen niet 

in staat om op het beleid te wegen.  

Spiesschaert (2005: 29-49) meent dat de verschillende aspecten van de armoedekloof ervoor 

zorgen dat het armoedeprobleem stevig vastgeworteld zit. Ten eerste is er de structurele 

kloof, die armen alle basisrechten zoals recht op werk, recht op huisvesting of recht op 

onderwijs, ontneemt. Volgens Spiesschaert (2005: 31) is armoede daarom “een fundamenteel 

onrecht”. De structurele kloof heeft een participatiekloof tot gevolg, waarbij armen geen 

controle meer hebben op de maatschappelijke besluitvorming. De participatie- en structurele 

kloof veroorzaken ook een gevoelskloof, die ervoor zorgt dat armen de middenklasse willen 

kopiëren. Tegelijkertijd worden armen onderworpen aan maatschappelijke veroordeling. Ook 

de kenniskloof en de vaardigheidskloof dragen bij tot de vicieuze cirkel van sociale 

uitsluiting. 

Armoededimensie en armoedegrenzen  

Nog belangrijk om te weten is dat armoede vier dimensies omvat. Een eerste aspect is de 

veelvoudigheid of het multiaspectuele karakter van het begrip. Armoede is veel meer dan een 

tekort aan financiële middelen. Ook het inkomen, de positie op de arbeidsmarkt, de 

huisvesting, het onderwijs en dergelijke zijn domeinen waar armoede toeslaat. Ten tweede 

zijn er de breuklijnen die op elk van deze verschillende domeinen voorkomen en die 

synoniem zijn aan de kloof met de rest van de samenleving. Vervolgens spelen 

machteloosheid en uitsluiting een grote rol, omdat armen niet in staat zijn om op eigen houtje 

de kloof met de rest van de bevolking te dichten. Ze zijn immers vaak afhankelijk van 

diegenen die economisch actief zijn. Ten slotte is er de reproductie van armoede, waarbij 

omgevingsfactoren steeds opnieuw dezelfde processen in gang zetten die tot uitsluiting 

leiden. Daardoor kan armoede binnen eenzelfde generatie en over generaties heen voortgezet 

worden (=generatiearmoede) (Vranken et al. 1996: 29-30; 37-38). 
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Naast deze vier dimensies leverde sociaalwetenschappelijk onderzoek zes basistypes van 

armoedegrenzen op. Eerst zijn er de individuele grenzen, afhankelijk van persoon tot 

persoon. Mensen beoordelen in dit geval zelf of ze hun leven associëren met armoede, maar 

de vraag is of de perceptie van individuen wel mag meespelen om armoede te beoordelen. 

Vervolgens zijn er grenzen die door de maatschappij bepaald worden, waaronder 

institutionele, consensuele en gedragsmatige armoedegrenzen. Institutionele grenzen kunnen 

bijvoorbeeld ontstaan “na een beslissing binnen één…maatschappelijke institutie, zoals de 

sociale zekerheid (sic.).” (Deleeck et al. 1992: 4-5 en Halleröd 1996: 335 geparafraseerd in 

Levecque 2003: 13). In onze westerse samenleving valt de institutionele armoedegrens in de 

praktijk samen met het minimuminkomen dat de sociale bijstand betaalt. Bij consensuele 

grenzen daarentegen speelt de perceptie van de bevolking een rol. Of die grenzen wel een 

goede weergave zijn van de minimale levensstandaard is nog maar de vraag, maar er wordt 

wel uitgegaan van een bepaalde maatschappelijke consensus. Gedragsmatige grenzen zijn 

gebaseerd op veranderingen in sociaal gedrag, zoals het wel of niet deelnemen aan culturele 

activiteiten. Tot slot zijn er nog twee wetenschappelijke grenzen waarbij armoede wordt 

afgebakend aan de hand van statistische criteria of overtuigingen van experts (Levecque 

2003: 11-20). 

Absolute versus relatieve armoede  

De hierboven vermelde armoedegrenzen zijn niet de enige onderverdeling van het begrip 

armoede. Er bestaat ook een scheidingslijn tussen absolute en relatieve armoede. Vroeger 

werd absolute armoede als een doodsbedreiging gezien, waarbij mensen door honger 

omkwamen (Levecque 2003: 9). Nu wordt absolute armoede berekend aan de hand van het 

inkomen, een van de eenvoudigste criteria, maar dat is tegelijk ook een artificiële manier, 

omdat een miniem verschil van enkele euro’s bepaalt of iemand wel of niet onder de 

armoedegrens terechtkomt. De benadering van armoede als een puur inkomenstekort is 

ondertussen vervangen door een ruimere omschrijving waarbij armoede achterstelling en 

uitsluiting op verschillende domeinen tot gevolg heeft (Vranken et al. 1996: 31-32). Bij 

relatieve armoede wordt de toestand van een bepaalde groep mensen vergeleken met anderen 

in dezelfde leefomgeving of hetzelfde land
12

. Die vorm van armoede is afhankelijk van 

parameters zoals kansen op onderwijs, toegang tot de gezondheidszorg, de mogelijkheid tot 

                                                           
12

 VORMEN vzw online. Expertisecentrum Mensenrechten –en kinderrechteneducatie Vlaanderen. 

Rechtvaardig, menswaardig: armoede. De definitie van armoede. 

http://www.vormen.org/Rechtvaardig/Armoede.html 
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het betalen van energie en dergelijke. Levecque (2003: 9) stelt dat absolute armoede na de 

Wereldoorlogen een relatieve invulling kreeg, omdat bij de uitbouw van de welvaartstaten 

armoede puur als een achterstelling tegenover anderen gezien werd.  

Of het nu om absolute of relatieve armoede gaat, België legt slechte cijfers voor. Het land is 

de koploper wat betreft het aantal volwassenen tussen 18 en 59 jaar dat leeft in gezinnen waar 

niemand een job heeft. Voor het aantal kinderen dat opgroeit bij volwassenen zonder werk 

staat België op de derde plaats. Het gaat om 13,5 procent van de kinderen. Het armoederisico 

dat gekoppeld is aan werkloze huishoudens is dan ook groot. 70 procent van de Belgische 

werkloze gezinnen met kinderen leeft onder de armoedegrens, met een impact op de 

levensomstandigheden tot gevolg. Het hoge armoederisico doet vermoeden dat mensen niet 

boven de armoedegrens kunnen uitstijgen door middel van uitkeringen (De Boyser 2008: 75; 

78; 87).  

Toch zijn er ook mensen met een job die armoede doorstaan. Momenteel bedraagt het 

percentage werkende armen in België al 3,5 procent
13

. Armoede onder werkenden wordt vaak 

in verband gebracht met laagbetaalde banen, maar deze associatie is ontoereikend. Veel 

mensen met een laag inkomen hebben een gezin waar er meerdere inkomens zijn en 

overstijgen daardoor de armoedegrenzen. Wel is er een “belangrijke overlapping tussen 

kinderarmoede en armoede bij gezinnen die overwegend met één (sic.) arbeidsinkomen 

rondkomen” (Marx, Verbist, Vandenbroucke, Bogaerts en Vanhille 2009: 135). Daarbij komt 

dat bijna twee op de drie armen niet op de arbeidsmarkt kunnen geactiveerd worden, wegens 

bijvoorbeeld invaliditeit of ziekte (Vranken, Campaert, De Boyser, Dewilde & Dierckx 2008: 

386).  

  

                                                           
13

 Jill Coene en Danielle Dierckx.  Presentatie op het colloquium “Het Prisma van de Armoede”, Armoede en 

Sociale Uitsluiting Jaarboek 2011 georganiseerd door OASeS op 6 december 2011 aan de Universiteit 

Antwerpen.  
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3.2. Verklaringsmodellen voor armoede 

 

Armoede kan vanuit vier verschillende invalshoeken benaderd worden, namelijk vanuit twee 

schuldmodellen en twee ongevalmodellen. Die onderverdeling is gebaseerd op twee criteria: 

wordt de oorzaak van armoede op persoonlijk of op maatschappelijk niveau gezocht en is die 

oorzaak intern (= “schuld”) of extern (= “ongeval”) (Vranken 1977 geparafraseerd in 

Vranken & De Boyser 2003: 27-28). Ondertussen is deze onderverdeling uitgebreid naar zes 

modellen met een institutioneel schuld- en ongevalmodel op mesoniveau (zie tabel 3.2.1). 

 

Niveau van de oorzaak Aard van de oorzaak: 

intern 

Aard van de oorzaak: 

extern 

Micro:  

het individu  

Persoonlijke tekorten 

(individueel schuldmodel) 

(1) 

Persoonlijke ongevallen 

(individueel 

ongevalmodel) 

(2) 

Meso:  

groepen, gemeenschappen, 

instituties, organisaties 

De structuur en/of het 

functioneren van de groep, 

gemeenschap, institutie, 

organisatie 

(institutioneel 

schuldmodel) 

(3) 

Door externe instantie 

(groep, gemeenschap, 

institutie, organisatie) 

( institutioneel 

ongevalmodel) 

(4) 

Macro:  

‘de’ samenleving 

De maatschappelijke 

ordening 

(maatschappelijk 

schuldmodel) (5) 

Maatschappelijke 

veranderingen en 

conjuncturen  

(maatschappelijk 

ongevalmodel)  

(6) 

Tabel 3.2.1 Zes verklaringsmodellen voor armoede (Vranken & De Boyser 2003: 28). 
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Het individuele schuldmodel (1) legt de schuld voor armoede en/of werkloosheid bij de 

mensen zelf met luiheid, spilzucht, drankzucht of onverantwoordelijkheid als voornaamste 

redenen. Het individuele ongevalmodel (2) is milder en ziet ziekte, handicap of verlies van 

een baan als voornaamste oorzaak van armoede. Beide individuele modellen houden geen 

rekening met maatschappelijke processen en geven geen verklaring voor waarom armoede 

ook in welvaartsstaten blijft bestaan (Vranken & De Boyser 2003: 27-28).  

Het institutionele schuld- en ongevalmodel (3 en 4) situeren zich op mesoniveau dat onder 

andere scholen, bedrijven en vakbonden verenigt. Intern (3) wordt dan gewezen op “de 

inrichting en het functioneren van deze instituties (…) [met fenomenen] als 

bureaucratisering” (Vranken & De Boyser 2003: 28). Stereotypering en stigmatisering zijn 

onder te brengen in het externe model (4), waarbij “wij’ en “zij’ tegenover elkaar komen te 

staan (Vranken & De Boyser 2003: 28). 

Het maatschappelijke schuldmodel (5) benadert armoede op een structurele manier waarbij 

de samenleving, die de armoede voortbrengt en in stand houdt, niet uit het oog verloren 

wordt. Voorbeelden zijn ongelijkheden in macht, status en inkomen. Het maatschappelijke 

ongevalmodel (6) legt de schuld bij tijdelijke conjuncturen, demografische veranderingen en 

maatschappijwendingen zoals een economische crisis. Dit model gaat ervan uit dat armoede 

kan verdwijnen als bijvoorbeeld de conjunctuur zich herstelt. Ook de mens op zich is vatbaar 

voor deze veronderstelling, want in de meeste Europese landen ziet men dat sociale 

onrechtvaardigheid sneller gekoppeld wordt aan armoede in tijden van recessie. Als de 

economie zicht opnieuw herstelt, verschuift de schuld al snel terug naar het individu. 

Ondanks de uitbreiding naar zes verklaringsmodellen blijft armoede moeilijk in categorieën 

onder te brengen. Armoede bestaat uit een verzameling kenmerken van verschillende 

modellen, waarbij er vaak een model de bovenhand neemt. Het is mogelijk dat de 

armoedeproblematiek vertrekt vanuit het maatschappelijke schuldmodel en daarbij het 

individuele ongevalmodel tot gevolg heeft, maar het kan evengoed andersom (Vranken & De 

Boyser 2003: 29-31). 

  



14 
 

3.3. Voorgaand onderzoek naar de representatie van armoede in de 
media  

 

Onderzoek naar de representatie van armoede in de Vlaamse media is beperkt. Wel is er een 

studie van Van de Velde, Van Gorp & Blow (2004) over de beeldvorming van armoede in 

televisiereportages. In dit onderzoek gingen de auteurs na op welke manier arme mensen 

geportretteerd worden in docusoaps, human interest- en actualiteitenprogramma’s. Ook werd 

onderzocht bij wie de oorzaak werd gelegd van de armoedesituatie aan de hand van de 

verklaringsmodellen (zie 3.2). 27 verschillende reportages zoals Jambers en Telefacts 

(uitgezonden op VTM), en Koppen en Het leven zoals het is: OCMW (uitgezonden op de 

openbare omroep) werden geanalyseerd.  

Een eerste vaststelling was dat reportagemakers het abstracte begrip armoede voor de kijker 

proberen te verduidelijken via verhalen van armen die als typevoorbeeld naar voren 

geschoven worden. Daardoor spelen de media wellicht een grote rol bij de beeldvorming van 

armoede bij het grootste deel van de bevolking. Op die manier beïnvloeden ze ook de 

definitie van armoede. Hoewel de wetenschap zo precies mogelijke definities aan het begrip 

armoede tracht te koppelen, haalt de bevolking de meeste informatie over het onderwerp 

waarschijnlijk bij de media, die soms als vierde macht in de samenleving een negatieve rol 

spelen door stereotypen en vooroordelen over armoede te bevestigen. Toch kunnen zij ook 

positief meewerken aan de sensibilisering van de publieke opinie en meehelpen aan 

armoedebestrijding door een maatschappelijk draagvlak op te richten.  

Armoede als tekort of gebrek 

Het onderzoek van Van de Velde et al. (2004) bracht deze resultaten aan de oppervlakte. 

Armoede werd in de reportages vooral of uitsluitend als een tekort of een gebrek 

gedefinieerd, zoals een gebrek aan geld of voedsel, waarbij vooral extremen de nadruk 

kregen. Ook viel het op dat elementen die gemakkelijk in beeld gebracht konden worden, 

zoals slechte huisvesting, het meest aan bod kwamen. Toch kozen ook sommige 

reportagemakers ervoor om minder zichtbare armen in beeld te brengen, met als positief 

effect dat armoede eens niet als marginaal verschijnsel gedefinieerd werd. In de 27 reportages 

kwamen verschillende gradaties van armoede aan bod, stereotypen werden daarbij niet altijd 

aangewend. Wel waren de armen in beeld mannelijk en blank. De vervrouwelijking van 
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armoede bleef dus buiten beeld en ook arme allochtonen en vreemdelingen werden niet als 

voorbeeld opgevoerd.  

Tijdens de analyse spoorden Van de Velde et al. (2004) ook vijf verschillende invalshoeken 

op die de reportagemakers hanteerden. In het eerste geval mocht de arme zelf zijn verhaal 

brengen via bijvoorbeeld een interview. Ten tweede konden vrijwilligers die werkzaam zijn 

binnen hulporganisaties hun visie geven, wat synoniem is aan een melioratieve benadering 

van het onderwerp. Vervolgens werd vanuit het gezichtspunt van de maatschappelijk werkers 

bij bijvoorbeeld het OCMW gefilmd. Ten vierde werd gebruikgemaakt van de participerende 

observatie, een ongewone invalshoek waarbij de reporter zelf als zwerver tussen de armen 

infiltreert. Ten slotte was er ook een wetenschappelijke reportage die verschillende experts 

aan het woord liet. Dat leidde tot een minder eenzijdige benadering van het onderwerp en 

meer informatie voor de kijker. Negatief was dan wel dat de reportage aan toegankelijkheid 

inboette. 

Combinatie van verklaringsmodellen  

Wie werd dan impliciet of expliciet als schuldige aangeduid? Daarvoor combineerden de 

reportagemakers de individuele en maatschappelijke verklaringsmodellen (zie tabel 3.2.1). 

Zowel het individu als de samenleving werden dus terecht gewezen. Ook voegden de 

reportagemakers er nog een model aan toe, namelijk het succesmodel, dat oplossingen voor 

armoede impliceert. De nadruk bij dit model is positief, omdat arme mensen getoond worden 

die de negatieve spiraal van armoede doorbreken. 

De conclusie van het onderzoek was dat arme mensen sneller als slachtoffers dan als 

profiteurs geprofileerd worden. Daarbij vereenvoudigden de meeste reportagemakers de 

verschillende verhalen van de armen, zodat de kijker zich vooral kon inleven, maar weinig 

informatie meekreeg. De nadruk van de reportages lag dan ook op entertainment. 

Amerikaanse onderzoeken  

Onderzoek naar de representatie van armoede in Vlaamse kranten werd niet teruggevonden, 

wel zijn er in de Verenigde Staten al dergelijke onderzoeken gepubliceerd. Kim, Carvalho & 

Davis (2010: 563) erkennen dat nieuwsmedia een belangrijke rol spelen in de definiëring van 

een sociaal probleem. Ze gingen na welke oorzaken en oplossingen betreffende de 

armoedeproblematiek opgenomen werden in de krantenberichtgeving en welke denkkaders 

daarbij benut werden. Daarvoor selecteerden ze 395 artikels uit negen kranten, waarvan vijf 
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progressieve en vier conservatieve, verschenen tussen 1993 en 2007. Aan de hand van een 

codeboek werd elk artikel bestudeerd. De oorzaken en oplossingen werden steeds 

onderverdeeld in een persoonlijk en maatschappelijk niveau.  

Mogelijke persoonlijke oorzaken van armoede in het codeboek van de wetenschappers 

waren: slechte keuzes (zoals alcoholverslaving), familieomstandigheden (bijvoorbeeld te veel 

kinderen hebben of tienerzwangerschap), gebrek aan onderwijs, fysieke toestand (zoals een 

handicap) en immigratie (bijvoorbeeld een taalprobleem). Maatschappelijk werden de 

economie (zoals de recessie of werkloosheid), een te laag loon, de ontoereikende 

overheidshulp, een tekort aan onderwijssteun en racisme opgelijst (Kim et al. 2010: 568-569). 

Er bleken meer journalisten oog te hebben voor de maatschappelijke oorzaken van armoede 

dan de persoonlijke (164 artikels tegenover 127).  

Ook voor oplossingen kijken de Amerikaanse media in de richting van de maatschappij (305 

artikels tegenover 52). De maatschappelijke oplossingen in het codeboek van Kim et al. 

(2010) waren onder andere: een beter economisch beleid (jobs creëren), hogere 

minimumlonen of belastinghervorming. Op persoonlijk vlak kwamen onder andere volgende 

oplossingen aan bod: betere keuzes maken (zoals afkicken van verslaving), een opleiding 

voltooien of een nieuwe taal leren. Verder was er geen positieve correlatie tussen het aantal 

artikels over armoede en het armoedecijfer. Ook bleken conservatieve kranten 

maatschappelijke oorzaken en oplossingen minder aan te kaarten in vergelijking met hun 

progressieve tegenhangers (Kim et al. 2010: 574-577).  

Kensicki (2004) 

Ook Kensicki (2004: 53) onderzocht hoe de Amerikaanse pers bericht over de oorzaken van 

drie sociale problemen, waaronder armoede. Ze onderzocht onder meer of de pers armoede 

als een oplosbaar probleem ziet en of journalisten hun lezerspubliek aansporen om actie te 

ondernemen (bijvoorbeeld telefoonnummers van armoedeverenigingen opzoeken). In totaal 

verzamelde Kensicki (2004) voor haar onderzoek 300 nieuwsartikels, die verschenen tussen 

1995 en 2000. Voor het onderwerp armoede selecteerde ze 100 artikels, 50 uit “the New 

York Times” en 50 uit “the Albuquerque Journal”, een krant uit New Mexico waar de 

hoogste armoedecijfers in de Verenigde Staten genoteerd werden tussen 1995 en 2000.  
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Kensicki (2004: 59) kwam tot de vaststelling dat de media voornamelijk neutraal bleven in 

hun armoedeberichtgeving. De oorzaken van armoede waren neutraal (bij 75 procent van het 

corpus), 58 procent van de gevolgen bleken neutraal en ook op vlak van toegekende 

verantwoordelijkheid waren 59 procent van de artikels neutraal. De oorzaak van armoede 

werd, in het corpus waar Kensicki op terugviel, slechts voor 3,5 procent bij het individu zelf 

gelegd. Verder bleken in 98 procent van de artikels geen plaatselijke armoedeverenigingen 

aan bod te komen. Bij de overige twee procent van de artikels, werd enkel een organisatie 

vermeld zonder verdere informatie. Oplossingen voor de armoedeproblematiek kwamen 

amper aan bod, slechts in 1 procent van het corpus. 

Clawson &Trice (2000) 

Ten slotte is er het onderzoek van Clawson & Trice (2000). Zij gingen na in hoeverre de 

Amerikaanse media een onvolledig en stereotiep beeld schetsen van de armen. Daarvoor 

werden foto’s geanalyseerd bij 74 artikels tussen 1 januari 1993 en 31 december 1998 uit vijf 

tijdschriften (Business Week, Newsweek, New York Times Magazine, Time en U.S. News & 

World Report). Zo wilden de wetenschappers onder andere nagaan of de werkende en 

pensioengerechtigde armen in beeld kwamen. Ook werden enkele stereotypen gebaseerd op 

vorig onderzoek afgetoetst. Zo geloven vele Amerikanen bijvoorbeeld dat armen door gebrek 

aan inzet nergens komen. Andere clichés die leven in Amerika: armen zijn verslaafd of arme 

gezinnen zijn groter dan gezinnen uit de middenklasse. Bovendien zouden armen als lui, 

promiscue en crimineel beschouwd worden (Clawson & Trice 2000: 53-55).  

Bij de foto’s werd aan volgende kenmerken aandacht besteed: grootte familie, afkomst gezin 

of afkomst individu, geslacht persoon, leeftijd, wonend in de stad of niet, werkstatus, 

zwanger, crimineel, drugsverslaafd, alcoholverslaafd en roker. Uit het onderzoek bleek dat 49 

procent van de armen op de foto’s een zwarte huidskleur hadden, terwijl in de realiteit maar 

27 procent van de armen zwart zijn. Andere identiteiten zoals Aziatische Amerikanen bleven 

volledig buiten beeld. Verder werden ook vrouwen meer in beeld gebracht (76 procent) dan 

in werkelijkheid (62 procent). Ook kinderen waren oververtegenwoordigd. Een groep die 

daarentegen ondervertegenwoordigd bleef, waren de armen ouder dan 65 (Clawson & Trice, 

55-56; 59).  

Ook impliceerden de foto’s dat armoede een haast absoluut stedelijk probleem is. Verder gaf 

de berichtgeving de indruk dat de meeste armen niet werken. Slechts dertig procent van de 

arme volwassenen werden getoond in een werkomgeving. Daartegenover staat dat eigenlijk 
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vijftig procent van de Amerikaanse armen fulltime of parttime werken. Toch waren er 

stereotypen die amper of zelfs niet aangehaald werden: criminaliteit, drugsverslaving, 

alcoholverslaving en roken (Clawson & Trice 2000: 59-61). 

Clawson & Trice (2000) kwamen tot het besluit dat de vijf tijdschriften een onvolledig beeld 

schetsten van armoede. De foto’s bij de artikels gaven de realiteit van armoede niet weer, 

integendeel, ze bevestigden bepaalde clichés. Het beeld dat de media opleggen heeft wel 

degelijk een impact op de publieke opinie, wat dan weer leidt tot pejoratieve connotaties over 

armoede (Clawson & Trice 2000: 63). 
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 Corpusonderzoek  4.

 

4.1. Beschrijving corpus 

 

Het corpus van dit onderzoek bevat 220 krantenartikels, geselecteerd met behulp van 

Mediargus uit de kwaliteitskranten De Standaard, De Morgen en De Tijd en de populaire 

kranten Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen. Voor de volledigheid 

van dit onderzoek volgt eerst wat informatie over de verschillende kranten. 

De Standaard 

De Standaard behoort samen met de kranten Het Nieuwsblad en De Gentenaar tot de 

uitgeversgroep Corelio (vroeger bekend onder de naam VUM of Vlaamse 

Uitgeversmaatschappij). De Standaard heeft een Vlaams-katholieke ideologische oorsprong 

(Evenepoel 2009: 67). Alfons Van de Perre, Arnold Hendrix en Frans Van Cauwelaert waren 

de stichters van de krant in mei 1914, maar door de Eerste Wereldoorlog werd de initiële 

publicatie uitgesteld tot 4 december 1918
14

. De Standaard heeft het profiel van een algemeen-

informatieve kwaliteitskrant en verschijnt in tabloidformaat sinds 2004 (Evenepoel 2009: 63; 

68). De krant had in 2011 een gemiddelde dagelijkse oplage van 108.828 exemplaren
15

. 

De Morgen  

De Morgen behoort samen met de kranten Het Laatste Nieuws en de Nieuwe Gazet tot de 

uitgeversgroep De Persgroep. De krant is pas ontstaan in 1976 als voortzetting van onder 

andere de socialistische krant Vooruit (Evenepoel 2009: 58; 67). De Morgen richt zich op een 

jong en academisch geschoold publiek, op zoek naar kwalitatieve berichtgeving
16

. De 

Morgen kon in 2011 rekenen op een gemiddelde dagelijkse oplage van 68.815 exemplaren 

(idem voetnoot 15) en profileert zich als links-progressieve en onafhankelijke kwaliteitskrant 

(Evenepoel 2009: 68). 

  

                                                           
14

 Corelio Publishing. De Standaard online. Over De Standaard. Geschiedenis De Standaard 

http://www.standaard.be/info.aspx?topic=geschiedenisds. 
15

 CIM online. Pers. Openbare Resultaten. http://www.cim.be/media/pers/de-echtverklaring/resultaten/openbare-

resultaten. 
16

 De Persgroep online. Media. Kranten. De Morgen. De jongste kwaliteitskrant  

http://www.persgroep.be/nl/brands/demorgen. 
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De Tijd 

De Tijd (vroeger bekend als de Financieel Economische Tijd) is sinds 2005 voor de helft 

overgenomen door De Persgroep. De krant ontstond onder impuls van het Vlaams 

Economisch Verbond (VEV). De Tijd is neutraal van strekking en gespecialiseerd in 

financieel-economische berichtgeving (Evenepoel 2009: 67; 69). Het doelpubliek omvat de 

Vlaamse beleggers en de bedrijfswereld. De Tijd was de eerste krant die een online-editie 

uitbracht
17

 en noteerde in 2011 een gemiddelde dagelijkse oplage van 39.660 exemplaren
18

. 

Het Laatste Nieuws 

Naast De Morgen behoort ook Het Laatste Nieuws tot de uitgeversgroep De Persgroep. Het 

Laatste Nieuws is van liberale origine (Evenepoel 2009: 67-68) en profileert zich als 

familiekrant met meer dan een miljoen lezers
19

. Sinds begin jaren negentig legde de krant de 

nadruk op sensatie. Ook op vlak van tabloidisering was het dagblad een voorloper. Daarnaast 

is Het Laatste Nieuws de meest verspreide krant in het buitenland. In Antwerpen verschijnt 

een aparte editie, namelijk het kopblad De Nieuwe Gazet (Evenepoel 2009: 68). Met een 

gemiddelde dagelijkse oplage van 340.235 exemplaren is Het Laatste Nieuws de grootste 

krant in Vlaanderen (idem voetnoot 18).  

Het Nieuwsblad 

Het Nieuwsblad behoort samen met De Standaard en De Gentenaar tot de uitgeversgroep 

Corelio. Het is een populaire krant met veel aandacht voor regionaal nieuws. Net zoals De 

Standaard heeft Het Nieuwsblad een Vlaams-katholieke oorsprong (Evenepoel 2009: 67-68). 

De krant heeft een gemiddelde dagelijkse oplage van 299.400 exemplaren (idem voetnoot 

18). 

Gazet van Antwerpen  

De Gazet van Antwerpen behoort samen met Het Belang van Limburg tot de uitgeversgroep 

Concentra Media en legt ook sterk de focus op regionaal nieuws. De krant heeft een 

conservatief imago (Evenepoel 2009: 67-68) en heeft een gemiddelde dagelijkse oplage van 

119.005 exemplaren (idem voetnoot 18). 

                                                           
17

 De Persgroep online. Media. Kranten. De Tijd. De referentie voor de zakenwereld. 

http://www.persgroep.be/nl/brands/detijd. 
18

 CIM online. Pers. Openbare Resultaten. http://www.cim.be/media/pers/de-echtverklaring/resultaten/openbare-

resultaten. 
19

 De Persgroep online. Media. Kranten. Het Laatste Nieuws. De grootste krant van Vlaanderen. 

http://www.persgroep.be/nl/brands/hetlaatstenieuws. 
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4.2. Onderzoeksopzet 

 

Zoals eerder vermeld in de inleiding wordt in deze masterproef onderzocht hoe de Vlaamse 

geschreven pers bericht over armoede. Voor dit onderzoek met exploratieve invalshoek wordt 

aan de hand van een inhoudsanalyse nagegaan welke kenmerken uitdrukkelijk aanwezig zijn 

in krantenartikels. Om een zo representatief mogelijk beeld te verkrijgen, werden artikels uit 

zes Vlaamse kranten geselecteerd, namelijk de kwaliteitskranten De Standaard, De Morgen 

en De Tijd en de populaire kranten Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en Gazet Van 

Antwerpen. Alle bibliografische informatie over de 220 krantenartikels is terug te vinden in 

bijlage II. 

Om het corpus samen te stellen, werd in het archief van Mediargus gezocht op het trefwoord 

armoede, telkens voor het jaar 2007 en het jaar 2011 in de even maanden februari, april, juni, 

augustus, oktober en december. Daarna volgde een selectie, waarbij enkel artikels behouden 

werden met een focus op de huidige armoede in Vlaanderen, op vraag van het Vlaams 

Netwerk Armoede. Artikels waar armoede enkel eenmalig vermeld, maar verder niet 

besproken werd, zijn niet geselecteerd. Uiteindelijk bestaat het corpus uit 98 artikels die in 

2007 verschenen en 122 artikels die in 2011 gepubliceerd werden. Het codeboek dat 

opgesteld werd voor de analyse van de artikels, is terug te vinden in bijlage І. Eerst wordt 

nader ingegaan op de onderzoeksvragen van dit onderzoek (zie 4.2.1). Daarna volgt meer 

informatie over de gebruikte methode aan de hand van Neuendorf (2002), Wester (2003) en 

Wester & Peters (2004) (zie 4.2.2). 

4.2.1. Onderzoeksvragen  

 

De centrale vraag van dit onderzoek is: hoe bericht de Vlaamse geschreven pers over 

armoede? Aan de hand van een inhoudsanalyse (zie 4.3) wordt nagegaan welke keuzes 

journalisten maken bij de verslaggeving over armoede. Eerst worden de inhoudelijke 

kenmerken besproken (zie 4.3.1). Daarbij worden volgende vragen behandeld. Welke 

verklaringsmodellen worden aangewend in de armoedeberichtgeving? Grijpt de pers terug 

naar clichés zoals “armen zijn profiteurs” en “armen willen niet werken”? Wie komt er aan 

het woord over de problematiek?  
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Enerzijds wordt bij de verschillende variabelen de vergelijking gemaakt tussen de 

kwaliteitskranten en de populaire kranten. Anderzijds wordt ook nagegaan of er verschillen 

zijn tussen de berichtgeving in 2007 en die in 2011
20

. Zo kan het onderzoek aantonen of de 

financiële crisis al dan niet een rol speelde in de berichtgeving.  

Naast de analyse van inhoudelijke kenmerken worden enkele vormelijke kenmerken onder de 

loep genomen (zie 4.3.2). Daarbij sluiten volgende vragen aan. Haalt de 

armoedeberichtgeving de voorpagina? Krijgt het nieuws over armoede veel of weinig plaats 

in de krant? Welke keuzes worden gemaakt voor de bijhorende illustraties? Ten slotte worden 

ook nog de variabele maand en rubriek besproken (zie 4.3.3). Zo wordt nagegaan tijdens 

welke maanden de armoedeberichtgeving piekt en in welke rubrieken het onderwerp 

hoofdzakelijk ingedeeld wordt. 

4.2.2. Methode  

 

Wester & Peters (2004: 67-68) definiëren inhoudsanalyse als volgt: “Inhoudsanalyse is een 

belangrijke vorm van sociaal-wetenschappelijk (sic.) onderzoek waarin gebruik wordt 

gemaakt van specifiek onderzoeksmateriaal: communicatieproducten”. Als type onderzoek is 

inhoudsanalyse dus nauw verbonden met massacommunicatieonderzoek. Neuendorf (2002: 

27) voegt eraan toe dat inhoudsanalyse ook gebruikt wordt in de journalistiek, de sociologie, 

de psychologie en het bedrijfsleven. “Het meeste inhoudsanalyseonderzoek is dan ook gericht 

op de kwantitatieve beschrijving van de inhoud van mediaproducten”. 

Neuendorf (2002: 1) definieert inhoudsanalyse ook nog als “de systematische, objectieve en 

kwantitatieve analyse van kenmerken uit boodschappen” (vertaling van “the systematic, 

objective, quantitative analysis of message characteristics”). De methode kan op vele 

gebieden toegepast worden, bijvoorbeeld op krantenberichtgeving over een bepaald thema. 

Concreet voor dit onderzoek: hoe wordt er bericht over armoede? Neuendorf (2002: 132) 

benadrukt dat bij een inhoudsanalyse een zo uitgebreid mogelijk codeboek, waar alle 

variabelen duidelijk van elkaar te onderscheiden zijn, uitermate belangrijk is.   

Qua onderzoeksopzet en uitvoering is inhoudsanalyse in sterke mate gelijk aan 

surveyonderzoek, met als belangrijkste verschil dat bij een inhoudsanalyse geen mensen 

                                                           
20

 Enkel bij de variabelen term, plaats en bericht met illustratie werden geen kruistabellen opgesteld, vooral 

wegens de lage aantallen. Bij de variabelen omvang tekst en omvang illustratie werden enkel kruistabellen met 

het type krant opgesteld. 
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ondervraagd worden. In feite bevragen onderzoekers bij een inhoudsanalyse zichzelf aan de 

hand van een vragenlijst om de inhoud en de kenmerken van mediaproducten op te sporen. 

Dat is een vorm van systematisch-kwantificerende manier van werken (Wester & Peters 

2004: 68).  

Hierbij moet opgemerkt worden dat dit onderzoek een kwantitatieve en kwalitatieve 

werkwijze combineert. Er werd een vragenlijst opgesteld, die werd omgevormd tot een 

codeboek
21

op basis van het literatuuronderzoek in hoofdstuk drie met de focus op 

waarneembare elementen. Met behulp van dat codeboek konden alle nodige gegevens in een 

statistisch programma, SPSS, ingevoerd worden. De combinatie met een kwalitatieve 

werkwijze heeft het voordeel dat er steeds flexibel kan ingespeeld worden op gebeurtenissen 

in de onderzoekssituatie (Wester 2003: 11-13). Ook is er zo een grotere analysevrijheid 

(Wester 2003: 47).  

Voor een inhoudsanalyse worden krantenartikels “bezien… vanuit [hun] 

communicatiefunctie” (Wester & Peters 2004: 67). Dat is een interpretatieve manier om de 

betekenisstructuur van het corpusmateriaal te reconstrueren. De klemtoon bij een 

inhoudsanalyse ligt dus voornamelijk op waarnemen. Daarbij is het belangrijk dat de 

onderzoeker de juiste vragen opstelt om relevante betekenissen uit het materiaal te filteren. 

Ook is het belangrijk dat de onderzoeker zich afvraagt of er voldoende materiaal is om 

betekenissen uit de artikels te halen en of het materiaal wel representatief genoeg is (Wester 

en Peters 2004: 70).   

Verloop van de inhoudsanalyse (Wester en Peters 2004: 83-84) 

Vooraleerst is het bij een analyse belangrijk dat de relevante aspecten van het 

onderzoeksthema verduidelijkt worden. Ten tweede moet er naar patronen in het 

corpusmateriaal gezocht worden. Het is namelijk de bedoeling dat een analyse een overzicht 

geeft van een verschijnsel en aantoont welke factoren daarbij belangrijk zijn. De beginfase bij 

deze analyse was het opstellen van de probleemstelling. Daarna werden de nodige gegevens 

verzameld voor de literatuurstudie. Op basis van die literatuurstudie werd een codeboek 

opgesteld (idem voetnoot 21). Vervolgens werd het relevante materiaal voor het corpus 

geselecteerd.  

                                                           
21

 Zie bijlage I  
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Na de eerste fase van materiaalverzameling, werden te weinig artikels gevonden, namelijk 

nauwelijks 100 voor de periode 1 oktober tot en met 31 december 2007/ 2011. Daarom werd 

in overleg met de promotor beslist om de periode uit te breiden naar de zes even maanden per 

jaar. Eenmaal het corpus uitgebreid was naar 231 artikels, werden alle artikels doorgenomen 

en gecodeerd. Alle gegevens omtrent de verschillende variabelen werden daarna ingevoerd in 

SPSS.  

Tijdens de invoering werden de 231 artikels gereduceerd tot 220, want 11 artikels bleken toch 

niet de klemtoon op armoede te leggen. Na de invoering moesten sommige variabelen 

opnieuw gecodeerd worden als de resultaten versnipperd bleken. Met behulp van SPSS 

werden frequentietabellen opgevraagd en kruistabellen opgesteld om verscheidene variabelen 

te vergelijken. Bij de kruistabellen wordt rekening gehouden met de p-waarde die de Chi-

kwadraattoets oplevert. Die waarde bepaalt namelijk hoe significant de resultaten zijn. Er zijn 

drie significantieniveaus: ≤ 0,05 , ≤ 0,01 en ≤ 0,001. Hoe kleiner de p-waarde, hoe 

significanter de resultaten. Ook is het bij de kruistabellen en Chi-kwadraattoets van belang 

dat niet meer dan twintig procent van de cellen een verwachte frequentie lager dan vijf 

hebben. De tweede voorwaarde om van een valide Chi-kwadraattoets te kunnen spreken, is 

dat de minimum verwachte frequentie in elke cel 1 moet zijn. Als laatste stap werden de 

antwoorden op de onderzoeksvragen gesynthetiseerd.  

Coderen (Wester en Peters 2004: 91-93) 

Het corpusmateriaal werd tijdens de analyse vanuit verschillende perspectieven bekeken. 

Codes zijn dan het hulpmiddel om de gegevens uit het theoretische kader te koppelen aan de 

waarnemingen uit de analyse van het corpus. Zo helpen de variabelen de onderzoeker om 

beknopt teksten samen te vatten. In elke vorm van kwalitatief onderzoek is codering vereist, 

zodat de onderzoeker de verworven inzichten kan controleren met het onderzoeksmateriaal.  

 

4.3. Analyse 

 

Na de codering van de 220 artikels in SPSS werd een frequentieoverzicht van de 62 

variabelen opgevraagd als controle op mogelijke typfouten in het codeerproces. Daarnaast gaf 

het overzicht een eerste indicatie van opmerkelijke aantallen. Tevens werd bij sommige 
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variabelen een versnippering van de gegevens vastgesteld. Daarom werden enkele variabelen 

opnieuw gecodeerd
22

. 

Voor de analyse van het corpus wordt steeds gestart met waarnemingen vanuit de gewone 

frequentietabel. Om verschillen vast te stellen tussen twee variabelen worden ook 

kruistabellen opgesteld. Alle frequentie- en kruistabellen uit de analyse zijn terug te vinden in 

bijlage Ш. Eerst worden de belangrijkste inhoudelijke kenmerken geanalyseerd (zie 4.3.1). 

Dat zijn de verklaringsmodellen, de stereotyperingen en de personen die aan het woord 

komen. Ook de oplossingen, de geografische situering van armoede, de aangewende termen 

en het type armoede worden nader besproken. Verder komen de variabelen geslacht, leeftijd, 

gezinssituatie, werksituatie, afkomst en woonsituatie onder 4.3.1 aan bod. Vervolgens zijn er 

de vormelijke kenmerken. De variabelen plaats, illustratie en omvang worden behandeld 

onder 4.3.2. Overigens worden de variabelen maand en rubriek besproken onder 4.3.3.  

4.3.1. Inhoudelijke kenmerken 

 

In het vorige hoofdstuk werden onder 3.2 de zes verklaringsmodellen voor armoede 

besproken. De modellen geven weer vanuit welke invalshoeken het onderwerp kan benaderd 

worden. Het is dus interessant, zeker voor een organisatie als het Vlaams Netwerk Armoede, 

om na te gaan welke modellen de geschreven pers het vaakst aanwendt. Tijdens de codering 

werd geopteerd voor drie aparte variabelen (verklaring 1, 2 en 3) voor artikels met drie 

modellen. Toch kwam een verklaringsmodel per artikel het meest voor, namelijk bij 129 

artikels (58,6 procent). Van die 129 artikels zijn er 53 met twee verklaringsmodellen en 4 

artikels waar drie verklaringsmodellen gecombineerd worden. 

Succesmodel en institutioneel schuldmodel zeldzaam 

Om de resultaten van variabelen verklaring 1, 2 en 3 overzichtelijk samen te voegen, werd in 

SPSS een multiple response set aangemaakt (zie frequentietabel 1). Ten eerste toont deze 

tabel dat in de 129 artikels slechts driemaal het succesmodel aangewend werd. Een voorbeeld 

daarvan is het artikel “Arme bunkerbewoner vindt woonst én job” uit Het Nieuwsblad van 20 

april 2011. In dit artikel gaat het over een van de personen uit het VT4-programma 

“Rekening in het rood: armoede in Vlaanderen”. 

                                                           
22

 De variabelen die opnieuw gecodeerd werden: krant; rubriek, omvang illustratie, waar, type oplossing 1-5, 

plaats, type illustratie, verklaringsmodellen, leeftijd en gezinssituatie. 
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Een fragment:  

“Gert Bueken (33) uit Kessel-Lo (Leuven) …toont er hoe hij als dakloze in een aftandse 

oorlogsbunker in Heverlee een schuilplaats heeft gevonden. Maar intussen is de hemel voor 

hem helemaal opgeklaard. De man woont nu in een appartement en in mei kan hij aan de slag 

bij de Groendienst van de gemeente Herent. ‘Ik ben dolgelukkig’, vertelt de ex-

bunkerbewoner. ‘Ik heb mijn leven weer op het goede spoor gekregen’.”  

(Het Nieuwsblad, 20/04/11, auteur: Dieter De Beus). 

 

De journalist in kwestie laat geen kans onbenut om de contrasten in het leven van Gert 

Bueken te benadrukken. De man is niet langer een arme bunkerbewoner, maar een 

dolgelukkige persoon voor wie de hemel is opgeklaard, want hij kreeg zijn leven weer op het 

goede spoor. Het artikel is een zeldzaam voorbeeld waarbij de pers een persoon aan het 

woord laat die aan de armoede kon ontkomen. Al was de link met het VT4-programma 

“Rekening in het rood: armoede in Vlaanderen” waarschijnlijk ook een van de factoren om 

het artikel te publiceren. 

 

Een ander model dat nauwelijks in de artikels voorkwam, was het institutioneel schuldmodel. 

Dat verklaringsmodel werd slechts zevenmaal geteld. Het maatschappelijke middenveld en 

het functioneren van instituties of organisaties worden hierbij met de vinger gewezen. Een 

voorbeeld uit Het Laatste Nieuws van 18 oktober 2007 dat aantoont dat sociale huisvesting en 

sociale uitkeringen niet op de realiteit afgestemd zijn:  

“Wie een inkomen heeft van 600 euro, moet daarvan vaak meer dan de helft aan huisvesting 

betalen”, vertelt Pauwels. Erbarmelijke kamerwoningen zijn dan vaak de enige optie, want de 

wachtlijst voor sociale woningen is nog altijd heel lang. Met het resterende bedrag moeten ze 

dan zien te overleven. En dat is een probleem, want de sociale uitkeringen volgen de trend 

van de prijzen niet.” (Het Laatste Nieuws, 18/10/07, auteur: Wannes Vansina). 

 

De journalist Wannes Vansina vat kort samen waar het misloopt bij de sociale instanties: de 

wachtlijsten zijn nog altijd te lang en de sociale uitkeringen volgen de prijzen niet. Daardoor 

worden mensen met een inkomen onder de armoederiscodrempel veroordeeld tot 

erbarmelijke kamerwoningen. 

 

Persoonlijke oorzaken 

Een volgende vaststelling uit de frequentietabel is dat de Vlaamse pers de oorzaak van 

armoede meer op individueel niveau zoekt (bij 105 artikels) dan op maatschappelijk niveau 

(bij 71 artikels). Dat is het tegenovergestelde resultaat van het onderzoek van Kim et al. 

(2010) (zie hoofdstuk 3). Wel blijft het individuele ongevalmodel ruim dubbel zo vaak 
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vertegenwoordigd (55 procent)
23

 dan het individuele schuldmodel (26,4 procent). In een kort 

berichtje op de voorpagina van De Morgen (editie 27 april 2007) blijkt dat een zin volstaat 

om aan te geven dat mensen zelf de armoede opzoeken door bijvoorbeeld niet te gaan 

werken. Een fragment:  

 

“Volgens Vande Lanotte is de groeiende kloof in de eerste plaats het gevolg van het verschil 

in werkzaamheidsgraad.” (De Morgen, 27/04/2007, auteur: Gorik Van Holen). 

 

De groeiende armoedekloof tussen Vlaanderen en Wallonië wordt door SP.A-politicus Vande 

Lanotte toegewezen aan het wel of niet actief zijn op de arbeidsmarkt. Opmerkelijk is dat op 

dezelfde voorpagina van De Morgen bij een groter artikel volgende kop prijkt: “Vlaamse 

vacatures ingevuld door Waalse werklozen”. Zo krijgt de lezer bij het korte artikel de 

perceptie dat Walen minder werken, terwijl diezelfde werkloze Walen wel openstaande jobs 

in Vlaanderen invullen volgens het andere artikel. 

 

Verder wordt net iets meer op interne oorzaken gewezen (93 maal schuldmodel of 72,1 

procent) dan op externe (83 maal ongevalmodel of 64,3 procent). Op het interne niveau 

overheerst daarbij het maatschappelijke schuldmodel (59 maal of 45,7 procent). 

Ongelijkheden in macht, status en inkomen worden dus niet uit het oog verloren door de pers. 

Een voorbeeld is een artikel uit De Morgen van 7 juni 2007 met de titel: “Aantal mensen dat 

uit armoe energie afneemt van noodleveranciers in jaar tijd verdubbeld”. Een fragment:  

 

“Het aantal gezinnen dat in 2006 een beroep moest doen op een sociale leverancier is in 

vergelijking met 2005 gestegen met bijna de helft. Die sociale klanten zijn uitgestoten door 

hun privéleverancier, omdat ze te lang de rekeningen niet betaalden.” 

(De Morgen, 07/06/07, auteur: BOB/ Belga). 

 

De krant De Morgen wijst hier op ongelijkheid van inkomen, want de gezinnen die moeten 

aankloppen bij een sociale leverancier betaalden te lang de rekeningen niet. 
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 De vermelde percentages zijn die op het aantal cases. 
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Op extern niveau neemt het individuele ongevalmodel de bovenhand (71 maal of 55 procent). 

Een voorbeeld uit Gazet van Antwerpen, verschenen op 17 oktober 2007:  

“De problemen zijn bij mij begonnen toen ik met zware gezondheidsproblemen in het 

ziekenhuis moest worden opgenomen en daarna nog verschillende keren in een depressie ben 

beland.” (Gazet van Antwerpen, 17/10/07, auteur: onbekend). 

 

Met de multiple response set werd ook een kruistabel opgesteld om te vergelijken tussen 

2007 en 2011 (zie kruistabel 1a en 1a’). De p-waarde is ≤ 0,01. Het institutionele model en 

het succesmodel werden weggelaten, omdat hun lage aantallen een nefaste invloed hebben op 

de chi²-toets. Kruistabellen 1a en 1a’ tonen aan dat de aantallen zowel bij het individuele 

ongevalmodel als het maatschappelijke schuldmodel nagenoeg gelijk blijven in beide jaren. 

Wel daalt het aantal artikels met individueel schuldmodel van 21 naar 13 (- 15,9 procent). 

Het aantal artikels met maatschappelijk ongevalmodel daarentegen stijgt van 1 naar 11 

(+ 14,5 procent).  

 

Kruistabel verklaringsmodel en jaar 

Significantieniveau p ≤ 0,01 

   Jaar 

Total    2007 2011 

verklaringsmodellen
a
 individueel schuldmodel Count 21 13 34 

% within Jaar 35,0% 19,1%  

individueel ongevalmodel Count 36 35 71 

% within Jaar 60,0% 51,5%  

maatschappelijk schuldmodel Count 29 30 59 

% within Jaar 48,3% 44,1%  

maatschappelijk ongevalmodel Count 1 11 12 

% within Jaar 1,7% 16,2%  

Total Count 60 68 128 

Kruistabel 1a 

 

De financiële crisis heeft dus wel degelijk een invloed op de perceptie van armoede, wat ook 

besproken werd in hoofdstuk 3. In tijden van economische groei wordt het individu sneller 

als schuldige aangewezen, terwijl het maatschappelijke ongevalmodel vaker aangewend 

wordt bij een economische crisisperiode. De pers beschreef armoede in 2011 haast tien keer 

zo vaak als een probleem dat kan verdwijnen bij economisch herstel. De vraag dringt zich op 
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of het individuele schuldmodel en het maatschappelijke ongevalmodel binnen enkele jaren 

opnieuw respectievelijk zullen stijgen en dalen, als de economie zich weet te herstellen.  

Ten slotte werd met de multiple response set een kruistabel opgesteld om te vergelijken met 

het type krant. De p-waarde van 0,172 is te hoog en duidt erop dat er in dit onderzoek geen 

significant verband kan aangetoond worden tussen de verklaringsmodellen en de 

verschillende kranten (zie kruistabel 1b en 1b’). 

 

Deelconclusie verklaringsmodellen 

Voor de variabele verklaringsmodellen kan geconcludeerd worden dat de pers het vaakst 

teruggrijpt naar het individuele ongevalmodel en het maatschappelijke schuldmodel, maar dat 

de voornaamste verschillen tussen 2007 en 2011 terug te vinden zijn bij het individuele 

schuldmodel en het maatschappelijke ongevalmodel. Armen werden in 2011 minder als 

schuldige aangewezen. De schuld voor armoede verschoof toen naar tijdelijke factoren in de 

maatschappij, zoals de economische crisis. 

 

Stereotypering  

Een tweede inhoudelijk kenmerk is de stereotypering in de krantenberichtgeving. De pers kan 

een beslissende rol spelen in de perceptievorming bij het lezerspubliek. Zo kan elke journalist 

zelf bepalen hoe hij/zij iemand in armoede schetst, als schuldige of als slachtoffer, als 

werkwillig of niet werkwillig. Uit het corpus van dit onderzoek blijkt dat er weinig aanzet is 

tot stereotypering. Dat kon afgeleid worden uit de frequentietabellen van de verschillende 

stereotyperingsvariabelen. Voor een overzichtelijker beeld van alle resultaten betreft 

stereotypering, werd een multiple response set aangemaakt (zie frequentietabel 2 op volgende 

pagina). 

Bij 79 artikels werden stereotyperingen geteld (35,9 procent). Daarbij waren er ook artikels 

waarin meerdere clichés samen voorkwamen. Een voorbeeld daarvan is het artikel “Geen 

centjes, maar zot van gsm’s”, dat in Gazet van Antwerpen verscheen op 11 oktober 2007. Een 

fragment: 
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“Ze had ook problemen met haar ex-man, vond geen werk en dat zorgde ervoor dat ze in 

2001 zelfmoord probeerde te plegen. Ze belandde in de psychiatrie...In 2004 keerde ze terug 

naar de stad, waar de miserie zich opnieuw opstapelde. Greet werd verkracht en haar huis 

werd ingepalmd door de lokale drugsscene van het Stuivenbergplein. Armoede en geestelijke 

gezondheid gaan nauw samen…Ze koopt ook geregeld een nieuwe gsm, want daar is ze dol 

op.”(Gazet van Antwerpen, 11/10/2007, auteur: An Van De Voorde). 

 

In dit artikel is Greet Baart de persoon in armoede. Enerzijds wordt ze als slachtoffer 

voorgesteld, anderzijds wordt ze als spilziek omschreven, wat benadrukt wordt door de keuze 

van de krantenkop. Ook haar psychische problemen komen aan bod. 

 

Case Summary 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

79 35,9% 141 64,1% 220 100,0% 

a. Dichotomy group tabulated at value 1.    

 

Frequentietabel stereotypering 

  Responses 

Percent of Cases   N Percent 

Stereotypering
a
 slachtoffer 48 42,1% 60,8% 

profiteur 5 4,4% 6,3% 

lui 2 1,8% 2,5% 

verslaafd 4 3,5% 5,1% 

spilzucht 11 9,6% 13,9% 

crimineel 3 2,6% 3,8% 

clochard 2 1,8% 2,5% 

onverantwoordelijk 4 3,5% 5,1% 

grote gezinnen 15 13,2% 19,0% 

niet werkwillig 10 8,8% 12,7% 

psychische problemen 10 8,8% 12,7% 

Total 114 100,0% 144,3% 

Frequentietabel 2 
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Frequentietabel 2 bevestigt dat armen vaak in de slachtofferrol geduwd worden in de 

berichtgeving. Dat was 48 maal het geval in dit corpus (60,8 procent
24

). Dat resultaat is een 

bevestiging van het onderzoek van Van de Velde et al. (2004). Ook Spiesschaert (2005), die 

armen niet meer als schuldige, maar als passieve slachtoffers bestempeld ziet (zie hoofdstuk 

3), wordt zo gedeeltelijk bevestigd. Verder zijn er vier stereotyperingen die elk meer dan 10 

procent innemen, namelijk spilzucht (13,9 procent), grote gezinnen (19 procent), niet 

werkwillig (12,7 procent) en psychische problemen (12,7 procent). De clichés: profiteur, lui, 

verslaafd, crimineel, clochard en onverantwoordelijk blijven onder de tien procent. De clichés 

“vuil” en “promiscue” werden niet geteld. 

Vervolgens werd een kruistabel opgesteld met het type krant (zie 2a en 2a’). Die voldoet niet 

aan de twee voorwaarden voor een valide Chi-kwadraattoets. Uit deze data kunnen dus geen 

significante verbanden afgeleid worden. Kruistabellen 2b en 2b’ met het jaartal voldoen ook 

niet aan beide voorwaarden. Aan deze data kunnen dus opnieuw geen significante uitspraken 

gekoppeld worden. 

Deelconclusie stereotypering  

In het corpus van dit onderzoek is er dus in een artikel op de drie sprake van stereotiepe 

berichtgeving, waarbij het cliché “slachtoffer” de bovenhand nam. Ook spilzucht, grote 

gezinnen, niet werkwillig en psychische problemen worden door de pers in verband gebracht 

met armoede. Daartegenover staat dat clichés zoals profiteur, verslaafde of crimineel 

nauwelijks voorkomen. 
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Wie komt aan het woord  

Welke mensen krijgen een stem in de armoedeberichtgeving? Dat is de volgende vraag waar 

een antwoord wordt op gezocht. In het codeboek werden daarom acht groepen opgesteld: 

arme, politicus, vrijwilliger, maatschappelijk werker, expert, journalist, vakbond en 

woordvoerder. Een overzicht van de resultaten is terug te vinden in de multiple response set 

(zie frequentietabel 3). In 172 artikels (78,2 procent) werd alvast minimaal een persoon aan 

het woord gelaten. 

 

Case Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

$wieahw
a
 172 78,2% 48 21,8% 220 100,0% 

a. Dichotomy group tabulated at value 1.    

 

 

Frequentietabel wie komt aan het woord 

  Responses 

Percent of Cases   N Percent 

wie aan het woord
a
 Arme 29 13,3% 16,9% 

Politicus 44 20,2% 25,6% 

Vrijwilliger 27 12,4% 15,7% 

Maatschappelijk werker 38 17,4% 22,1% 

Expert 51 23,4% 29,7% 

Journalist 6 2,8% 3,5% 

Vakbond 10 4,6% 5,8% 

Woordvoerder 13 6,0% 7,6% 

Total 218 100,0% 126,7% 

Frequentietabel 3 
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Een eerste vaststelling bij deze frequentietabel is dat journalisten, vakbonden of 

woordvoerders vrij zelden aan het woord komen. Voor journalisten is het lage aantal (in 6 

artikels) niet onlogisch. Zij worden verondersteld om onafhankelijk te berichten en buiten 

beeld te blijven. Voor de vakbonden en de woordvoerders zijn de lage aantallen wel 

opmerkelijker. Blijkbaar worden zij door de schrijvende pers over het hoofd gezien. In dit 

corpus kregen de vakbonden in slechts 10 artikels een stem (5,8 procent
25

). De 

woordvoerders in 13 artikels (7,6 procent). Hun hoofdtaak bestaat er nochtans in om de pers 

voldoende en correct te informeren, maar blijkbaar zijn zij afhankelijk van de willekeur van 

de journalisten. Geen enkele krant heeft de mogelijkheid om alle toegestuurde persberichten 

een plaats te geven.  

Bij de armoedeberichtgeving verkiezen journalisten veeleer om experts en politici 

(respectievelijk 29,7 procent en 25,6 procent) aan het woord te laten. Die percentages hoeven 

niet te verbazen, omdat experts voor de nodige duiding zorgen en politici een rol spelen in het 

armoedebeleid. Hierbij zal waarschijnlijk ook tijdsdruk een beslissende factor zijn. Een 

journalist zal sneller een politicus of expert kunnen bereiken die wil meewerken aan een 

artikel. Mensen in armoede zijn misschien minder bereid om de pers te woord te staan uit 

schrik voor negatieve reacties uit hun omgeving.  

Een andere groep die ook vaker dan de armen aan het woord komt, zijn de maatschappelijk 

werkers (22,1 procent). Pas op een vierde plaats komen de armen zelf (16,9 procent) en op 

een vijfde plaats de vrijwilligers (15,7 procent). De percentages van de maatschappelijk 

werkers en de vrijwilligers staan in contrast met de onderzoeksresultaten van Kensicki 

(2004). In dat onderzoek werd maar 2 procent van de artikels ingenomen door 

armoedeverenigingen (zie hoofdstuk 3 onder 3.3). 

Vervolgens werd met de multiple response set een kruistabel opgesteld om de verschillen na 

te gaan voor en na de crisis. De p-waarde hierbij is 0,588 en dus te hoog om significante 

verbanden vast te stellen (zie kruistabellen 3a en 3a’). Ook kruistabellen 3b en 3b’ met het 

type krant leveren een te hoge p-waarde van 0,912 op, met meer dan twintig procent van de 

cellen die een verwachte frequentie lager dan vijf hebben.  
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Deelconclusie wie komt aan het woord 

 

Dit onderzoek toont geen significante resultaten aan tussen de jaartallen of kranten voor de 

variabele wie komt aan het woord. Wel kan geconcludeerd worden dat armen minder vaak 

aan het woord komen dan politici, maatschappelijk werkers en experts. 

 

 

Oplossingen 

Naast de personen die aan het woord komen, zijn natuurlijk ook de voorgestelde oplossingen 

van belang. Onderzoek van Kim et al. (2010) wees uit dat de Amerikaanse media voor 

oplossingen omtrent armoede hoge verwachtingen hebben van de maatschappij. Dat is ook 

het geval bij de Vlaamse media (zie frequentietabel 4). Nochtans worden bij 146 artikels 

(66,4 procent) geen oplossingen voorgesteld. Een duidelijk signaal dat journalisten vrij 

negatief blijven in de armoedeberichtgeving. Al is het ook mogelijk dat bepaalde 

gesprekspartners wel degelijk oplossingen voorstelden, maar dat die niet vermeld werden in 

de eindversie van de artikels. Toch ligt het aantal artikels met oplossingen (74 in totaal of 

33,6 procent van het corpus) hoger in vergelijking met het onderzoek van Kensicki (2004). 

Daar namen de oplossingen slechts een procent van het corpus in beslag (zie hoofdstuk 3). De 

oplossingen die in dit corpus aan bod komen zijn hoofdzakelijk van maatschappelijke aard. 

Voor de kranten is dat een manier om op lacunes in het beleid te wijzen.  

 

Frequentietabel Oplossing  

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid individuele oplossing 4 1,8 1,8 1,8 

maatschappelijke 

oplossing 
62 28,2 28,2 30,0 

zowel individuele als 

maatschappelijke 

oplossing 

8 3,6 3,6 33,6 

niet vermeld 146 66,4 66,4 100,0 

Total 220 100,0 100,0  

Frequentietabel 4  
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De kruistabellen 4a en 4b om te vergelijken met respectievelijk het type krant en het jaartal 

hebben zowel een te hoge p-waarde als een te hoog percentage cellen met een frequentie 

lager dan vijf. Uit dit corpus kunnen dus geen significante verbanden voor de variabele 

oplossing afgeleid worden. 

Tijdens de codering werden verder vijf aparte variabelen aangemaakt voor het “type 

oplossing”. Dat voor de artikels waar meerdere oplossingen aan bod kwamen. Om alle 

resultaten hiervan samen te voegen, werd een multiple response set aangemaakt (zie 

frequentietabel 5a). De zes oplossingen die het meest geteld werden in dit corpus zijn: werk 

zoeken (17,4 procent
26

), jobcreatie en activeringsbeleid (21,7 procent), verhogen 

minimumloon (18,8 procent), verhogen werkloosheidsuitkering (20,3 procent), hervorming 

onderwijskansen (15,9 procent) en meer betaalbare en kwaliteitsvolle huurwoningen en 

sociale woningen (24,6 procent). Vijf van die zes zijn dus maatschappelijke oplossingen. De 

vijf variabelen type oplossing werden opnieuw gecodeerd en in een multiple response set 

gegoten. Zo werden de oplossingen ingedeeld in individuele oplossing of maatschappelijke 

oplossing (zie frequentietabel 5b). 

Deelconclusie oplossing  

De algemene conclusie bij de variabele “oplossing” luidt: net zoals de Amerikaanse media 

verwachten ook de Vlaamse media oplossingen vanuit de maatschappij. Voorbeelden daarvan 

zijn een doeltreffend activeringsbeleid, hogere minimumlonen en hogere 

werkloosheidsuitkeringen. Ondanks de voorgestelde oplossingen blijft een daling van de 

armoedecijfers uit (zie inleiding). 

 

Armoede in Vlaanderen 

De armoedecijfers in België spreken voor zich. 10,4 procent van de Vlamingen leefden in 

2010 onder de Belgische armoededrempel (zie inleiding). Dan rest de vraag: beschouwt de 

Vlaamse pers armoede als een Belgisch of Vlaams probleem? Uit frequentietabel 6 van de 

variabele “waar” zijn drie interessante aantallen af te leiden: bij 29 artikels (13,2 procent) 

werd niet vermeld waar de armoede zich precies situeerde. Dat vormt een onvolledig beeld 

voor de lezer. Bij 48 artikels (21,8 procent) werd een globaal beeld geschetst. Ofwel werd 
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België als overkoepelende term vermeld ofwel werden zowel Vlaanderen, Wallonië en het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest benoemd. Bij 124 artikels (56,4 procent) werd enkel over de 

armoede in Vlaanderen geschreven. Enerzijds is dat logisch, omdat alle geselecteerde kranten 

zich nu eenmaal richten op een Vlaams publiek. Daarbij komt dat kranten zoals De Standaard 

en Het Nieuwsblad een Vlaams-katholieke ideologische oorsprong hebben. Anderzijds roept 

de inperking tot Vlaanderen ook vragen op. Armoede wordt op die manier gereduceerd tot 

een Vlaams probleem, wat een onvolledige en onjuiste perceptie bij de lezers teweegbrengt. 

Kruistabel 5a dient als vergelijking tussen de kwaliteits- en populaire kranten. De p-waarde is 

≤ 0,001, maar 57, 1 procent van de cellen hebben een verwachte frequentie lager dan vijf. 

Daarom werd de variabele “waar” opnieuw gecodeerd naar 4 categorieën. Zo levert de 

nieuwe kruistabel 5a’ wel bruikbare resultaten op met nog steeds een p-waarde van ≤ 0,001. 

 

Kruistabel recode waar en type krant 

p ≤ 0,001 

   type krant 

Total    Kwaliteit Populair 

Waar Vlaanderen Count 25 99 124 

% within type krant 30,1% 72,3% 56,4% 

Rest Count 10 9 19 

% within type krant 12,0% 6,6% 8,6% 

België Count 31 17 48 

% within type krant 37,3% 12,4% 21,8% 

Niet vermeld  Count 17 12 29 

% within type krant 20,5% 8,8% 13,2% 

Total Count 83 137 220 

% within type krant 100,0% 100,0% 100,0% 

Kruistabel 5a’ 

 

Het grootste verschil is terug te vinden bij Vlaanderen, waarvan 25 artikels (30,1 procent) 

gecodeerd werden bij de kwaliteitskranten en 99 artikels (72,3 procent) bij de populaire 

kranten. Het hoge percentage bij de populaire pers kan gelinkt worden aan de 82,1 procent 

artikels die in de regiorubrieken van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en Gazet van 
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Antwerpen verschenen. De kwaliteitskranten gebruiken in hun berichtgeving dan weer meer 

de overkoepelende term België of vermelden Vlaanderen, Wallonië en het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest samen. Dat is zo bij 31 artikels (37,3 procent) tegenover 17 artikels 

(12,4 procent) bij de populaire kranten. Ten slotte is het nog opmerkelijk dat de 

kwaliteitskranten het vaker nalaten om de geografische situering van armoede te vermelden. 

Ten slotte werd kruistabel 5b opgesteld om te vergelijken tussen 2007 en 2011. Deze tabel 

heeft een goed significantieniveau, met een p-waarde ≤ 0,001. Opmerkelijk is dat de focus op 

Vlaanderen er vooral in 2011 kwam met 88 artikels, een stijging van 35,4 procent tegenover 

2007. Het aantal artikels waar de geografische situering van armoede niet vermeld werd, 

daalt van 23 naar 6 (- 18,6 procent). Ook België wordt in 2011 minder als overkoepelende 

term vermeld, hier valt een daling te noteren van 12,2 procent.  

Deelconclusie “waar” 

Bij de geografische situering van armoede is er een duidelijke evolutie die toont dat 

journalisten steeds eenzijdiger gaan berichten door vooral armoede in Vlaanderen in beeld te 

brengen. De taalgrens vormt blijkbaar ook een figuurlijke kloof in de armoedeberichtgeving. 

Daarbij zijn het de populaire kranten die zich focussen op Vlaamse armoede. Die nadruk op 

Vlaanderen kwam er pas in 2011. 

 

Termen en type armoede 

Bij de verschillende termen die in de pers gebruikt worden voor armoede zijn de aantallen 

versnipperd, maar opvallend is dat 152 maal de neutrale term armoede wordt gebruikt (zie 

frequentietabel 7). Dat is tevens de term die systematisch in de OASeS-jaarboeken 

aangewend werd (zie hoofdstuk 3). De term kansarmoede is de op een na meest 

voorkomende term (25 maal). Alle andere termen, zoals kinderarmoede of generatiearmoede 

werden telkens minder dan tien keer geteld.  

De pers mist hierbij een kans om armoede te linken aan maatschappelijk relevante thema’s 

zoals kanker of energie. In een tijd waarin steeds meer mensen geconfronteerd worden met 

kanker, is er slechts een voorbeeld van een persoonlijke getuigenis rond kankerarmoede 

(verschenen op 30 april 2011 in De Morgen). Wat het thema energie betreft, is het enkel 

Gazet van Antwerpen die pas in 2011 driemaal expliciet de term energiearmoede aanwendt. 
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De krant pakte uit met volgende kop op de voorpagina van 19 februari 2011: “Stroom en gas 

te duur voor 100.000 gezinnen”. Op 27 juni 2011 en 2 december 2011 kaart de krant het 

probleem opnieuw aan. 

Frequentietabel 8 geeft de resultaten weer voor het type armoede. 75 maal wordt dat niet 

vermeld in de artikels (34,1 procent). In de resterende 145 artikels gaat het 88 maal (40 

procent) om absolute armoede. Zo geven de verschillende kranten de indruk dat armoede 

neerkomt op een tekort aan financiële middelen. De pers geeft dus blijk van een vrij beperkte 

visie op de complexe problematiek. In 25 artikels komt relatieve armoede aan bod (11,4 

procent). Wel zijn er nog 32 artikels waar beide types vermeld worden (14,5 procent). Ook al 

benaderen wetenschappers zoals Vranken et al. (1996) armoede niet meer als een puur 

inkomenstekort (zie hoofdstuk 3), de resultaten uit frequentietabel 8 bewijzen dat de Vlaamse 

pers nog niet dezelfde kijk op het probleem overgenomen heeft. 

Vervolgens werden met de variabele type armoede twee kruistabellen opgesteld. Kruistabel 

6a met het type krant heeft een te hoge p-waarde van 0,188. Uit deze tabel kunnen dus geen 

significante verbanden afgeleid worden. Kruistabel 6b met het jaar als vergelijkingsbasis 

heeft wel een goede p-waarde, namelijk ≤ 0,01.  

Kruistabel type armoede en jaar 

Significantieniveau: p ≤ 0,01 

   Jaar 

Total    2007 2011 

Type armoede absolute armoede Count 32 56 88 

% within Jaar 32,7% 45,9% 40,0% 

relatieve armoede Count 18 7 25 

% within Jaar 18,4% 5,7% 11,4% 

beide Count 17 15 32 

% within Jaar 17,3% 12,3% 14,5% 

niet in artikel vermeld Count 31 44 75 

% within Jaar 31,6% 36,1% 34,1% 

Total Count 98 122 220 

% within Jaar 100,0% 100,0% 100,0% 

Kruistabel 6b 
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Voor de financiële crisis waren er 32 artikels die handelden over absolute armoede. Dat 

aantal liep op tot 56 in 2011 (een stijging van 13,2 procent). De pers gaat er blijkbaar vanuit 

dat armoede in tijden van economische crisis nog meer dan anders een uitsluitend financieel 

probleem is. Bij de artikels over relatieve armoede valt een daling te noteren van 12,7 

procent. 

Volgens deze resultaten catalogiseert de pers armoede meer als een uitsluitend financieel 

probleem in moeilijke economische tijden. In 2011 komt dat neer op acht keer zo vaak 

artikels over absolute armoede in vergelijking met relatieve. Dat kan een verkeerde perceptie 

bij de lezer teweegbrengen. 

Deelconclusie term en type  

Dit onderzoek toont aan dat de Vlaamse pers in bijna 70 procent van de gevallen opteert voor 

de neutrale, maar soms vage term armoede. Ook omschrijft de pers armoede veel meer als 

een absoluut, financieel probleem. Dat gebeurt bijna vier keer zo vaak in vergelijking met het 

type relatieve armoede. 

 

Extra informatie over personen in armoede 

Bepaalde groepen in de maatschappij hebben meer kans om in armoede te verzeilen. Dat zijn 

vrouwen, 65-plussers, alleenstaanden, eenoudergezinnen, werklozen, huurders en personen 

van vreemde afkomst. Onderzoek van Van de Velde et al. (2004) wees dan weer uit dat 

armen in televisiereportages vooral mannelijk en blank waren. Vrouwen, allochtonen en 

vreemdelingen bleven buiten beeld (zie hoofdstuk 3). 

De vraag dringt zich op hoe de Vlaamse geschreven pers omgaat met extra informatie over 

personen in armoede. Voor de verschillende factoren leeftijd, geslacht, afkomst, 

gezinssituatie, werk- en woonsituatie werd een variabele in het codeboek aangemaakt. Deze 

worden hierna een voor een besproken. 

Brengt de pers mannen of vrouwen in armoede in beeld? Frequentietabel 9 toont aan dat in 

163 artikels (74,1 procent) het geslacht van de personen in armoede niet vermeld wordt. 

Wanneer er wel mannen of vrouwen aan bod komen, gebeurt dat heel sporadisch. Slechts in 

13 artikels (5,9 procent) gaat het om arme vrouwen, in 8 artikels om arme mannen (3,6 

procent) en in 36 artikels (16,4 procent) worden beide seksen vermeld. 
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Focussen de kranten dan wel op een specifieke leeftijdscategorie in armoede? Dat is niet het 

geval, bewijst frequentietabel 10 met bijna de helft van de artikels waarin de leeftijd niet 

vermeld werd (95 artikels of 43,2 procent). Bij 94 artikels komen wel twee of meerdere 

leeftijdscategorieën (minderjarigen, volwassenen en/of senioren) samen aan bod (42,7 

procent). De pers focust dus nauwelijks op een leeftijdscategorie, slechts telkens minder dan 

tien procent per afzonderlijke categorie. 

Ook voor de gezinssituatie is er een groot aantal artikels waarin de pers geen informatie 

levert, namelijk in 131 artikels of 59,5 procent (zie frequentietabel 11). Wel bevestigt dit 

corpus dat eenoudergezinnen een kwetsbare groep zijn (26 artikels of 11,8 procent). Verder 

blijken ouders met kind(eren) ook niet uitgesloten te zijn van armoede, want zij kwamen in 

16 artikels (7,3 procent) voor. Daarnaast waren er 13 artikels met alleenstaanden (5,9 

procent). Er werd slechts een artikel geteld met een koppel zonder kind. Wel moet opgemerkt 

worden dat er nog 33 artikels voorkwamen met meerdere categorieën (15 procent). 

Bij de bespreking van de stereotyperingen eerder in dit hoofdstuk bleek al dat het cliché van 

de niet-werkwillige arme in meer dan een artikel op de tien aangehaald wordt (zie ook 

frequentietabel 2). Frequentietabel 12 bevestigt dat, want in 36 artikels (16,4 procent) komen 

werklozen ter sprake en in 32 artikels (14,5 procent) gaat het zowel om werkloze als 

werkende armen. Bij 142 artikels wordt niets gezegd over de werksituatie (64,5 procent). In 

de meerderheid van de artikels maakt de pers dus geen al te voorbarige associaties tussen 

armoede en werkloosheid.  

Verder wordt ook de origine van de armen in kwestie amper vermeld (zie frequentietabel 13). 

Bij 156 artikels (70,9 procent) wordt daarover niets gezegd. Er is zelfs slechts een artikel 

waar het enkel om allochtonen gaat. Wel zijn er 38 artikels (17,3 procent) waar zowel 

autochtone als allochtone armen ter sprake komen. 

Ten slotte is er nog de woonsituatie (zie frequentietabel 14). Bij 185 artikels wordt daarover 

geen informatie gegeven (84,1 procent). Als de woonsituatie wel ter sprake komt, gaat het bij 

25 artikels om huurders (71,4 procent, berekend aan de hand van 35 artikels met 

wooninformatie). Een signaal dat deze groep extra kwetsbaar is voor armoede.  
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Voor alle bovenvermelde factoren werden ook kruistabellen opgesteld om te vergelijken 

tussen 2007 en 2011 enerzijds en de type kranten anderzijds (zie kruistabel 7a tot en met 

12b). Geen enkele van de tabellen leverde significante resultaten op, wegens te hoge p-

waardes en te hoge percentages van cellen met een verwachte frequentie lager dan vijf. 

Deelconclusie extra informatie  

Afgaande op de afzonderlijke frequentietabellen kan geconcludeerd worden dat de Vlaamse 

pers vrij vaag blijft in de armoedeberichtgeving. Over leeftijd, geslacht, afkomst, 

gezinssituatie, werk- en woonsituatie van de armen in kwestie komt de lezer weinig of niets 

te weten, wat enerzijds bijdraagt tot een neutrale berichtgeving, maar anderzijds ook vragen 

oproept over het totaalbeeld dat de lezer meekrijgt. 

 

4.3.2. Vormelijke kenmerken 

 

Een tweede luik dat geanalyseerd wordt, zijn de vormelijke kenmerken. Ten eerste wordt de 

plaats van de armoedeberichtgeving onder de loep genomen. Daarna wordt ingegaan op de 

illustratiekeuze bij de artikels en ten slotte wordt de omvang van de artikels besproken.  

Kranten moeten elke dag opnieuw beslissen welke thema’s op de voorpagina komen. Uit 

frequentietabel 15 blijkt dat het thema armoede daarbij zelden geselecteerd wordt in dit 

corpus. Slechts bij elf artikels (5 procent) is er sprake van voorpaginanieuws. Daarnaast komt 

het thema eenmaal op de voorpagina van een katern aan bod.  

Uit dit onderzoek kan dus geconcludeerd worden dat de Vlaamse geschreven pers zelden 

opteert voor het thema armoede als voorpaginanieuws. 

 

Illustratie  

In het corpus werden 109 artikels met illustratie geteld, waarvan twaalf artikels met twee 

illustraties (zie frequentietabel 16). Daarbij moet opgemerkt worden dat er bij veertig artikels 

niet kon achterhaald worden of er illustraties bij verschenen, wegens niet beschikbaar in pdf-

versie op Mediargus. Een korte beschrijving van de illustraties bij de verschillende artikels is 
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terug te vinden in bijlage IV. Qua type illustratie heeft de foto als categorie het overwicht, 

namelijk 94 maal (zie frequentietabel 17).
27

 

 

Frequentietabel type illustratie 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Illustratie foto 94 42,7 42,7 42,7 

cartoon 3 1,4 1,4 44,1 

grafiek 5 2,3 2,3 46,4 

affiche van campagne 1 ,5 ,5 46,8 

kaartje 2 ,9 ,9 47,7 

tabel 1 ,5 ,5 48,2 

foto en tabel 1 ,5 ,5 48,6 

kaartje en tabel 2 ,9 ,9 49,5 

niet van toepassing 111 50,5 50,5 100,0 

Total 220 100,0 100,0  

Frequentietabel 17 

 

De verschillende illustraties konden op basis van hun beschrijving inhoudelijk in vier groepen 

ingedeeld worden (zie bijlage IV). Ongeveer een derde van de foto’s (37 maal) geeft acties 

tegen armoede weer. De tweede categorie telt 46 foto’s met de mensen die aan het woord 

komen in de berichtgeving. Ten derde zijn er ook grafieken, tabellen, kaartjes en cartoons die 

gebruikt worden ter illustratie (14 maal). Ten slotte zijn er twaalf illustraties in de 

restcategorie. 

Voorbeelden van acties tegen armoede die in beeld gebracht worden zijn: witte geknoopte 

lakens, optredens, soepbedeling, mensen die helpen bij de voedselbanken, spandoeken met 

handtekeningen tegen armoede, het oplaten van witte ballonnen en het overhandigen van een 

armoederapport. Het minpunt is dat de pers hier geen originaliteit meer tentoonspreidt qua 

illustratiekeuze. Zowel in 2007 als in 2011 keren foto’s van witte ballonnen, geknoopte 

lakens en soep terug. De eentonige fotokeuze kan als neveneffect hebben dat de lezer de 

armoedeberichtgeving negeert. Ook al gaat het bij deze groep illustraties om 
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 Voor de illustraties bij de artikels: zie corpus op de elektronische versie van deze masterproef. 
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regioberichtgeving, de journalist en eindredactie in kwestie zouden wat meer inventiviteit aan 

de dag mogen leggen. 

Bij de tweede categorie illustraties gaat het vaak om persoonlijke getuigenissen. Voor de 

lezer is de foto hierbij een belangrijk aanknopingspunt bij het artikel. Naast armen zelf 

komen ook politici, vrijwilligers en maatschappelijk werkers in beeld. Slechts tweemaal 

kozen de kranten voor een moeder met kind op de foto (Het Nieuwsblad op 8 december 2011 

en Gazet van Antwerpen op 18 oktober 2011). Een meer positief punt bij deze categorie: er 

zijn geen illustraties van grote gezinnen. Nochtans is dat een cliché dat in bijna een op de vijf 

artikels met stereotypering aangewend werd (zie ook frequentietabel 2). 

Ten derde is er de groep met grafieken en kaartjes. Deze geven een neutraler, eenduidiger en 

objectiever beeld van armoede, maar spreken misschien de lezer minder aan. Toch slagen 

sommige kranten erin om op een originele manier met deze illustraties om te gaan. Een 

voorbeeld daarvan is terug te vinden bij Het Nieuwsblad van 26 augustus 2011, dat een 

infografiek in cirkels opstelde rondom een foto van een man die zijn gezicht afschermt. 

Tot slot is er nog de restcategorie waar onder andere volgende zaken in beeld kwamen: 

kind(eren) zowel van autochtone als allochtone afkomst, een kunstwerk, sociale woningen of 

een kerstdiner. 

Bij de illustraties waren zowel goede als slechte voorbeelden te vinden. Enerzijds kiest de 

pers soms voor originele, duidelijke en passende beelden. Enkele voorbeelden daarvan zijn: 

de affiche van Decenniumdoelen 2017 (verschenen in De Standaard op 4 april 2007), een 

klein stukje kaars dat brandt op een zwarte achtergrond (gepubliceerd in De Morgen op 16 

oktober 2007), een cartoon die inspeelt op het niet of slechts gedeeltelijk betalen van 

schoolrekeningen ten gevolge van armoede (verschenen in De Standaard op 5 oktober 2011) 

of sobere en neutrale foto’s van doorsneemensen in armoede, zoals die van Thierry (Gazet 

van Antwerpen op 27 juni 2011) en een jong gezin met kind (verschenen in Gazet van 

Antwerpen op 30 december 2011). 

Anderzijds begaan de kranten soms nog de fout om voor illustraties te kiezen die de clichés 

over armoede helpen in stand te houden. Een voorbeeld hiervan is een foto van een oude 

bedelende vrouw (zowel in Gazet van Antwerpen op 17 oktober 2007 als in De Tijd van 22 

oktober 2011). Ook de zwart-witfoto van een kerstdiner van het Leger des Heils in 1929 

(verschenen in De Standaard op 28 april 2011) is een voorbeeld dat aantoont dat niet elke 
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krant erin slaagt om het onderwerp toegankelijk voor te stellen. Later op het jaar maakte De 

Standaard op 20 december 2011 opnieuw een minder evidente keuze. De redactie koos toen 

voor een onduidelijke foto van een bebloed lichaam. De link met een dode dakloze was 

duidelijk, maar verder draagt het beeld niet bij tot een betere perceptie van armoede. 

Verder werden met de variabele illustratie ook nog kruistabellen opgesteld. Bij de kranten 

zijn het de populaire kranten die veel vaker voor illustraties kiezen (zie kruistabel 13a met p ≤ 

0,01). Bij de jaartallen is het 2011 waarin voor meer foto’s geopteerd werd (zie kruistabel 

13b met p ≤ 0,01). Een teken dat de tabloidisering van de pers zich doorzet. 

 

Kruistabel recode illustratie en type krant 

Significantieniveau : p ≤ 0,01 

   type krant 

Total    Kwaliteit Populair 

Recode illustratie ja, 1 illustratie Count 24 73 97 

% within type krant 38,1% 62,4% 53,9% 

ja, 2 illustraties Count 4 8 12 

% within type krant 6,3% 6,8% 6,7% 

nee Count 35 36 71 

% within type krant 55,6% 30,8% 39,4% 

Total Count 63 117 180 

% within type krant 100,0% 100,0% 100,0% 

Kruistabel 13a 

 

Deelconclusie illustratie  

Dit onderzoek toont aan dat de populaire kranten voor meer illustraties bij de 

armoedeberichtgeving kiezen, maar bij de regioverslaggeving wordt weinig creativiteit 

getoond om acties tegen armoede in de verf te zetten. In 2011 werden bijna twintig procent 

meer foto’s gepubliceerd. 
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Omvang  

Ook al haalde het thema armoede in dit corpus amper de voorpagina’s, de pers voorziet wel 

degelijk ruimte voor de armoedeberichtgeving. De omvang van de artikels was voornamelijk 

middellang en lang (zie frequentietabel 18a
28

). Slechts 26 artikels (11,8 procent) werden 

gecodeerd binnen de categorie korte berichten. Dat betekent dat de verschillende kranten in 

de meeste gevallen ervoor opteren om extra duiding te geven bij het onderwerp.  

Van de 220 artikels zijn er 109 met illustratie (frequentietabel 18b) en die behoren ook 

grotendeels tot de middencategorie en de derde categorie. Slechts vijf artikels met illustratie 

waren korte berichtjes. Frequentietabel 18c wijst op een andere spreiding bij de omvang van 

de illustraties. De ene helft was kleiner dan de tekstomvang, de andere helft was ongeveer 

even groot of groter dan de tekstomvang (berekend op 109 illustraties). 

Kruistabel 14a vergelijkt de tekstomvang met het type kranten. De p-waarde is 0,166, dus te 

hoog om significante verbanden aan te linken. Ook kruistabel 14b met de variabele omvang 

illustratie (zonder code 99 onbekend) en de variabele type krant levert een te hoge p-waarde 

op, namelijk 0,743. De veronderstelling dat populaire kranten kiezen voor meer sensatie door 

grotere foto’s bij de berichtgeving te plaatsen, kan niet bewezen worden in dit onderzoek. 

Wel kiest de populaire pers in het algemeen voor meer illustraties in vergelijking met de 

kwaliteitspers (zie ook kruistabel 13a).  

Deelconclusie omvang 

De omvang van de artikels uit dit corpus was voornamelijk middellang en lang. De omvang 

van de illustraties was voor de helft kleiner dan de tekstomvang, de andere helft was 

ongeveer even groot of groter dan de tekstomvang (berekend op 109 illustraties). Dit 

onderzoek kan alvast geen significant verband aantonen tussen de types kranten en de 

omvang van de tekst en illustraties. 

  

                                                           
28

 Bij deze tabel gaat het om alle 220 artikels, er werd namelijk uitsluitend rekening gehouden met de tekst op 

zich. 
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4.3.3. Varia: maand en rubriek 

 

Het Vlaams Netwerk Armoede gaf aan dat er steeds een piek terug te vinden is in de 

armoedeberichtgeving op het einde van het jaar. Dat is zowel het geval in oktober, omwille 

van de Werelddag van Verzet tegen Armoede, als in december, met Kerstmis in het 

vooruitzicht. De verwachte piek situeert zich inderdaad in deze maanden (zie frequentietabel 

19). Oktober en december telden 135 artikels, dat is meer dan de helft van het corpus. De 

maand oktober neemt 40 procent in, december 21,4 procent. Als derde volgt april met 16,4 

procent. Februari en juni gaan gelijk op, met respectievelijk 9,1 procent en 10,9 procent. 

Augustus vormt het dieptepunt met 2,3 procent. Wel moet opgemerkt worden dat deze 

percentages in werkelijkheid iets hoger kunnen liggen, omdat voor dit onderzoek enkel 

artikels geselecteerd werden waarin armoede het hoofdthema was. 

Vervolgens werd een kruistabel opgesteld om na te gaan of er verschillen zijn in frequentie 

tussen 2007 en 2011 (zie kruistabel 15a op volgende pagina met p ≤ 0,001 en 16,7 procent 

van de cellen met een verwachte frequentie lager dan vijf). Oktober en augustus zijn de enige 

twee maanden waar zo goed als geen verschil is qua aantal artikels. Oktober heeft in beide 

jaren een duidelijk overwicht, maar levert wel 8,8 procent in tijdens 2011. Toch blijven de 

kranten traditioneel alle initiatieven in verband met de Werelddag van Verzet tegen Armoede 

in de kijker zetten tijdens deze maand. Het lage percentage voor augustus 2011 (2,5 procent) 

kan te wijten zijn aan de dominantie van andere onderwerpen zoals de hevige straatrellen- en 

protesten in Londen. In augustus 2007 kregen onder andere deze nieuwsfeiten voorrang: de 

uitbraak van mond-en-klauwzeer in Groot-Brittannië en de problematiek bij de federale 

regeringsvorming in België. 

Voor de overige maanden zijn er wel verschillen tussen 2007 en 2011. December scoort 

vooral hoog in 2011 met 38 artikels, tegenover slechts negen artikels in 2007. Het lage aantal 

eind 2007 kan waarschijnlijk gelinkt worden aan de opkomende berichtgeving rond het 

uitbreken van de financiële crisis. Na vier jaren kan de pers de gevolgen daarvan aantonen 

met artikels over armoede. Dan zijn er ook nog twee maanden die meer artikels opleverden in 

2007 dan in 2011: februari en april. Februari telt twaalf artikels in 2007 en acht in 2011. Het 

licht verminderde aantal van 2011 kan te wijten zijn aan de start van de Arabische lente. In de 

maand april werden dubbel zoveel artikels geteld in 2007 als in 2011, namelijk 24 tegenover 

12. Opnieuw is dat een mogelijk gevolg van de Arabische lente, want na Tunesië en Egypte 
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haalt ook Syrië vaak het nieuws in april 2011. In de maand juni is er wel meer berichtgeving 

in 2011 (zeventien artikels) tegenover 2007 (zeven artikels). De Vlaamse pers legde de 

nadruk op het politieke nieuws in juni 2007, met de federale verkiezingen in ons land en de 

problemen in de nasleep ervan. 

 

Kruistabel maand en jaar 

Significantieniveau: p ≤ 0,001 

   Jaar 

Total    2007 2011 

Maand februari Count 12 8 20 

% within Jaar 12,2% 6,6% 9,1% 

april Count 24 12 36 

% within Jaar 24,5% 9,8% 16,4% 

juni Count 7 17 24 

% within Jaar 7,1% 13,9% 10,9% 

augustus Count 2 3 5 

% within Jaar 2,0% 2,5% 2,3% 

oktober Count 44 44 88 

% within Jaar 44,9% 36,1% 40,0% 

december Count 9 38 47 

% within Jaar 9,2% 31,1% 21,4% 

Total Count 98 122 220 

% within Jaar 100,0% 100,0% 100,0% 

Kruistabel 15a 

 

Ten slotte werd ook nog een kruistabel opgesteld om verschillen op te sporen tussen de 

kwaliteits- en populaire kranten (zie kruistabel 15b met p ≤ 0,01). In april en juni zijn het de 

kwaliteitskranten die meer berichten over armoede. In oktober en december daarentegen zijn 

het de populaire kranten die instaan voor meer berichtgeving. Voor de maanden februari en 

augustus zijn de verschillen in percentages te verwaarlozen. 
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Deelconclusie maand  

Zowel frequentietabel 19 als kruistabel 15a bevestigt de uitspraak van het Vlaams Netwerk 

Armoede. Voor de armoedeberichtgeving wordt sneller plaatsgemaakt in de krantenkaternen 

op het einde van het jaar, met als zwaartepunt oktober. De link met de Werelddag van Verzet 

tegen Armoede, op 17 oktober, geeft hoofdredacteurs een extra reden en/of invalshoek om 

het thema armoede nader te belichten. In oktober en december zijn het wel de populaire 

kranten die nog meer over armoede schrijven. Maar geen van beide types kranten slaagt erin 

om tijdens het volledige jaar op een evenredige manier te berichten over armoede. 

 

Rubriek  

Bij de variabele rubriek zijn de aantallen versnipperd door de onderverdeling in dertien 

categorieën (zie frequentietabel 20). Enkel bij nieuws, binnenland, regio en opinie en analyse 

werden meer dan tien artikels geteld. Ook zijn er 51 artikels (23,2 procent) waarvan de 

rubriek onbekend is, omdat niet alle artikels in pdf-versie beschikbaar waren op Mediargus. 

Daarnaast waren er ook enkele artikels die niet in een exacte categorie ingedeeld konden 

worden. Een van de opvallendste aantallen: 93 artikels verschenen in de regiorubriek, goed 

voor 42,3 procent van het corpus.  

Om een betere kruistabel te kunnen oproepen, werd de rubrieksvariabele opnieuw gecodeerd 

in drie categorieën: binnenland, politiek, economie en financiën, nieuws, bis (De Morgen), 

politiek en economie (De Tijd) werden samengevoegd onder (1) (zie kruistabel 16a op 

volgende pagina). Het regionieuws is terug te vinden onder (2). Ten slotte werden cultuur, 

opinie en analyse, yo! Life, media, reporter en Vrijuit in een derde categorie ondergebracht. 

De artikels waarvan de rubriek onbekend bleef, werden buiten beschouwing gelaten. De 

nieuwe rubrieksvariabele werd samen met de variabele type krant in een kruistabel gegoten.  
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Kruistabel recode rubriek en type krant 

Significantieniveau: p ≤ 0,001 

   type krant 

Total    Kwaliteit Populair 

Recode rubriek Binnenland, politiek, economisch 

en financieel, nieuws, bis, 

politiek en economisch (1) 

Count 42 16 58 

% within type krant 
66,7% 15,1% 34,3% 

Regio (2) Count 6 87 93 

% within type krant 9,5% 82,1% 55,0% 

Cultuur, opinie & analyse, 

yo!Life, media, reporter,vrijuit (3) 

Count 15 3 18 

% within type krant 23,8% 2,8% 10,7% 

Total Count 63 106 169 

% within type krant 100,0% 100,0% 100,0% 

Kruistabel 16a 

 

Uit kruistabel 16a, met een p-waarde ≤ 0,001 en 0 procent van de cellen met een verwachte 

frequentie lager dan vijf, zijn volgende beschouwingen af te leiden. Bij de kwaliteitskranten 

wordt het thema armoede vaker ingedeeld in de standaardrubrieken als binnenland, politiek 

of nieuws (66,7 procent). Dat is slechts voor 15,1 procent het geval bij de populaire kranten. 

Die opteren meer om de berichtgeving over armoede op de regiopagina’s te plaatsen (82,1 

procent), dat tegenover 9,5 procent bij de kwaliteitspers. In rubrieken zoals cultuur of media 

nemen de kwaliteitskranten dan wel weer het initiatief met een percentage van 23,8 procent 

tegenover 2,8 procent bij de populaire kranten.  

Dit onderzoek levert geen significante resultaten op voor de vergelijking tussen de jaartallen 

en de rubriek (zie kruistabel 16b met een p-waarde van 0,058). 

Deelconclusie rubriek  

Er kan geconcludeerd worden dat de verschillende kranten het armoedenieuws op een andere 

manier inschatten. De kwaliteitskranten kennen het thema een grotere gewichtigheid toe 

binnen afgelijnde rubrieken zoals binnenland of politiek. Bij de populaire kranten wordt 

armoede veel vaker op de regiopagina’s aangekaart. Daarbij hoort de kanttekening dat het 

regionieuws in de populaire kranten wel meer aandacht toebedeeld krijgt of zelfs in een 

aparte katern wordt ondergebracht, onder andere bij Het Laatste Nieuws.  
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 Conclusie  5.

 

Dit onderzoek kwam tot stand op verzoek van het Vlaams Netwerk Armoede en probeert een 

antwoord te formuleren op hun centrale vraag: hoe bericht de Vlaamse geschreven pers over 

armoede? Daaruit vloeiden enkele specifieke onderzoeksvragen voort. Welke 

verklaringsmodellen worden aangewend in de armoedeberichtgeving? Grijpt de pers terug 

naar clichés? Wie komt er aan het woord over de problematiek? Daarnaast wordt enerzijds 

naar significante verschillen gezocht tussen de kwaliteitskranten en de populaire kranten, 

anderzijds wordt nagegaan of de berichtgeving in 2007 en 2011, voor en tijdens de financiële 

crisis, van elkaar verschilt. 

Voor dit onderzoek werd geopteerd voor een inhoudsanalyse, toegepast op een corpus van 

220 krantenartikels, geselecteerd met behulp van Mediargus uit de kwaliteitskranten De 

Standaard, De Morgen en De Tijd en de populaire kranten Het Laatste Nieuws, Het 

Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen. Eerst werd een theoretisch luik opgesteld, dat tevens 

het startpunt vormde voor het codeboek van de inhoudsanalyse. In dat luik werden 

verschillende verklaringsmodellen voor armoede, gebaseerd op Vranken & De Boyser 

(2003), en onder andere Levecque (2003) en Spiesschaert (2005) besproken. Ook eerder 

onderzoek naar de representatie van armoede in de pers van Clawson & Trice (2000), Van de 

Velde et al. (2004), Kensicki (2004) en Kim et al. (2010) werd samengevat.  

Uit de inhoudsanalyse konden voor de inhoudelijke kenmerken volgende zaken afgeleid 

worden. De pers benadert armoede het meest vanuit het individuele ongevalmodel en het 

maatschappelijke schuldmodel. Voor oplossingen vestigen de Vlaamse media alle hoop op de 

maatschappij, een bevestiging van eerder onderzoek door Kim et al. (2010). Verder was er in 

een artikel op de drie sprake van stereotiepe berichtgeving. Daarbij werden armen het meest 

als slachtoffer geschetst. Ook Spiesschaert (2005) en Van de Velde (2004) beweren dat 

armen als slachtoffer beschouwd worden. Andere clichés die door de pers geassocieerd 

worden met armoede zijn: spilzucht, grote gezinnen, niet werkwillig en psychische 

problemen.  

De personen die het meest aan het woord komen in de armoedeberichtgeving zijn politici en 

experts. De armen zelf komen slechts op een vierde plaats. War de geografische situering van 

armoede betreft, richt de pers zich voornamelijk op de armoede in Vlaanderen. Verder 

beschrijven de kranten armoede in bijna een geval op de twee als een absoluut, uitsluitend 
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financieel probleem. Over factoren zoals leeftijd, geslacht, afkomst, gezinssituatie, werk- en 

woonsituatie wordt weinig of geen informatie vrijgegeven.  

Bij de vormelijke kenmerken werden volgende vaststellingen geformuleerd. Wat de 

illustratiekeuze betreft geeft de pers weinig blijk van creativiteit, vooral bij de acties tegen 

armoede. De pers beperkt zich wel niet tot korte berichtjes of kleine illustraties over het 

onderwerp. Toch haalt armoede zelden de voorpagina. De berichtgeving piekt enkel in 

oktober en december. In een geval op de twee wordt het onderwerp bij de regioberichtgeving 

ingedeeld. 

Dit onderzoek heeft verder weinig verschillen kunnen blootleggen tussen de kwaliteits- en 

populaire kranten. Slechts drie variabelen leverden significante resultaten op. Dat was ten 

eerste bij de geografische situering van armoede. De taalgrens vormt blijkbaar een figuurlijke 

kloof in de armoedeberichtgeving. Daarbij zijn het de populaire kranten die zich focussen op 

Vlaamse armoede. Verder verschillen de twee types kranten in de timing van hun 

berichtgeving. De kwaliteitskranten berichten meer over armoede in april en juni, terwijl in 

oktober en december de populaire kranten het voortouw nemen. Tot slot toont dit onderzoek 

aan dat de kranten de armoedeberichtgeving anders inschatten. De kwaliteitskranten delen het 

nieuws in bij binnenland of politiek. Bij de populaire kranten daarentegen verschijnt het 

onderwerp vooral in de regiorubrieken. 

Dit onderzoek ging ook na of er anders bericht werd over armoede voor en tijdens de crisis 

(2007 en 2011). Slechts vier geanalyseerde variabelen leverden significante resultaten op. Het 

eerste verschil situeert zich bij de verklaringsmodellen. Daaruit bleek dat armoede in 2011 

minder benaderd werd vanuit het individuele schuldmodel, maar meer vanuit het 

maatschappelijke ongevalmodel. De economische crisis heeft een impact op de perceptie 

door de pers, want armoede werd in 2011 nog meer als een absoluut, uitsluitend financieel 

probleem gecatalogiseerd (+13,2 procent tegenover 2007). Verder kwam er pas in 2011 een 

focus op Vlaanderen, met meer artikels in juni en december. De Arabische lente van 2011 

heeft mogelijks een impact gehad en de armoedeberichtgeving in februari en april 

teruggedrongen.  

Na deze vaststellingen blijkt verder onderzoek naar de armoedeberichtgeving in de Vlaamse 

pers noodzakelijk. Met deze exploratieve studie als uitgangspunt, zou een groter aantal 

artikels kunnen geanalyseerd worden, om zo bij meer paramaters significante resultaten te 

verkrijgen. 
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3= nee 

99= onbekend 
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2= cartoon 
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99= onbekend 

18 Omvtekst Hoe lang is het tekstbericht? 1= kort bericht (max. 1 

kolom en 10 lijnen) 

2= middellang bericht (max. 

1 kolom, 80 lijnen; max. 2 

kolommen, 40 

lijnen/kolom; max. 3 

kolommen, 27 lijnen per 

kolom) 

3= lang bericht ( alles 

boven 1 en 2)
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19 Omvbmi Hoe lang is het bericht met 

illustratie?  

1= kort bericht (1 kolom 

met maximum 10 lijnen en 

afbeelding niet significant 

groter dan tekst) 

2= middellang bericht (1 

kolom, 40 lijnen + 

afbeelding; 2 kolommen 

van 30 lijnen + afbeelding; 

3 kolommen van 20 lijnen + 

afbeelding) 

3= lang bericht (alles boven 

1 en 2) 

99= onbekend 

20 Omvillu Hoe groot is de illustratie? 1= minder dan de 

tekstomvang 

2= ongeveer even groot als 

tekstomvang 

3= groter dan tekstomvang 

99= onbekend 

21 Wat Gaat het artikel over armoede of over 

armen?  

1= armoede 

2= armen 

3= zowel armoede als 

armen 

22 Waar 

 

Waar in België situeert de armoede 

zich in het artikel? 

1=Vlaanderen 

2= Wallonië 

3= Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest 

4= Vlaanderen en Wallonië 

5= Vlaanderen en Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest 

6= Wallonië en Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest 

7=  België ( of vermelding 

code 1, 2 en 3 samen) 

99= niet vermeld 

23 Typverkl1 

 

Welk type verklaringsmodel komt 

aan bod? 

1= individueel schuldmodel 

2= individueel 

ongevalmodel 

                                                           
29

  Variabele 18 en 19 zijn gebaseerd op Kristensen (2010). 
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3= institutioneel 

schuldmodel 

4= institutioneel 

ongevalmodel 

5= maatschappelijk 

schuldmodel 

6= maatschappelijk 

ongevalmodel 

7= succesmodel 

99= niet vermeld 

24 Typverkl.2  Welk tweede type verklaringsmodel 

komt aan bod? 

1= individueel schuldmodel 

2= individueel 

ongevalmodel 

3= institutioneel 

schuldmodel 

4= institutioneel 

ongevalmodel 

5= maatschappelijk 

schuldmodel 

6= maatschappelijk 

ongevalmodel 

7= succesmodel 

99= niet vermeld 

25 Typverkl 3 Welk derde type verklaringsmodel 

komt aan bod? 

1= individueel schuldmodel 

2= individueel 

ongevalmodel 

3= institutioneel 

schuldmodel 

4= institutioneel 

ongevalmodel 

5= maatschappelijk 

schuldmodel 

6= maatschappelijk 

ongevalmodel 

7= succesmodel 

99= niet vermeld 

26 Oplossing Worden er individuele of 

maatschappelijke oplossingen voor 

armoede voorgesteld? 

1= individuele oplossing 

2= maatschappelijke 

oplossing 

3= zowel individuele als 

maatschappelijke oplossing 

99= niet vermeld
30

 

27 Typopl1 Welke oplossing wordt er 

voorgesteld? 

1= betere keuzes maken: 

besparings-en uitgavenplan 

opstellen 

2= betere keuzes maken: 

verslaving aanpakken 

3= betere keuzes maken: 

werk zoeken 

4= opleiding: school 

afmaken 

                                                           
30

  Variabele 26 tot en met 31 zijn gebaseerd op Kim, Carvalho en Davis (2010). Er werden ook oplossingen die 
tijdens de codering aan het licht kwamen, toegevoegd. 
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5= opleiding: een ‘vak’ 

leren 

6= opleiding: omscholen 

7= economisch: jobcreatie 

gekoppeld aan 

activeringsbeleid 

8= economische boost 

9= betere economische 

voorwaarden 

10= verhogen 

minimumloon 

11= verhoging 

werkloosheidsuitkering 

12= hervorming 

gezondheidszorg 

13= hervorming 

onderwijskansen 

14= Belangenorganisaties 

en 

weldadigheidsinstellingen 

steunen 

15= belastingen laten 

afhangen van het inkomen 

16= hervormen 

belastingsysteem 

17= werkloosheidsval 

vermijden 

18= de taal van het land 

leren 

19= meer betaalbare en 

kwaliteitsvolle 

huurwoningen/ sociale 

woningen 

20= laaggeletterdheid 

terugdringen 

21= halvering 

gezondheidskloof 

22= actief preventiebeleid 

om schulden te voorkomen 

zoals leningen bij o.a. 

grootwarenhuizen 

verbieden 

23= meer jobs op maat 

zoals in sociale 

werkplaatsen 

24= toegankelijkere en/of 

gratis kinderopvang voor 

alleenstaande ouders 

25= recht op energie (via 

bv. Slimme meters) + 

instellen vaste energieprijs  

26= verhogen uitkering van 

zelfstandige na faillissement 

27= hulp op maat  

(individuele begeleiding)+ 
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vroegtijdige tussenkomst 

hulpverleners 

28= woonbonus voor 

huurders 

29= goedkoper maken 

internet + telefonie 

30= gelijke kansen op de 

werkvloer 

31= jongeren leren 

budgetteren in het secundair 

onderwijs 

32= onderwijschecques 

33= pensioenen verhogen 

34= premies voor 

dakisolatie 

35=invoeren 

maximumfactuur in 

secundair onderwijs 

99= niet vermeld 

28 Typopl2 Welke oplossing wordt er nog 

voorgesteld? 

1= betere keuzes maken: 

besparings-en uitgavenplan 

opstellen 

2= betere keuzes maken: 

verslaving aanpakken 

3= betere keuzes maken: 

werk zoeken 

4= opleiding: school 

afmaken 

5= opleiding: een ‘vak’ 

leren 

6= opleiding: omscholen 

7= economisch: jobcreatie 

gekoppeld aan 

activeringsbeleid 

8= economische boost 

9= betere economische 

voorwaarden 

10= verhogen 

minimumloon 

11= verhoging 

werkloosheidsuitkering 

12= hervorming 

welzijnsprogramma’s 

13= hervorming 

onderwijskansen 

14= Belangenorganisaties 

en 

weldadigheidsinstellingen 

steunen 

15= belastingen laten 

afhangen van het inkomen 

16= hervormen 

belastingsysteem 

17= werkloosheidsval 

vermijden 
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18= de taal van het land 

leren 

19= meer betaalbare en 

kwaliteitsvolle 

huurwoningen/ sociale 

woningen 

20= laaggeletterdheid 

terugdringen 

21= halvering 

gezondheidskloof 

22= actief preventiebeleid 

om schulden te voorkomen 

zoals leningen bij o.a. 

grootwarenhuizen 

verbieden 

23= meer jobs op maat 

zoals in sociale 

werkplaatsen 

24= toegankelijkere en/of 

kinderopvang voor 

alleenstaande ouders 

25= recht op energie (via 

bv. Slimme meters) + 

instellen vaste energieprijs  

26= verhogen uitkering van 

zelfstandige na faillissement 

27= hulp op maat 

(individuele begeleiding)+ 

vroegtijdige tussenkomst 

hulpverleners 

28= woonbonus voor 

huurders 

29= goedkoper maken 

internet + telefonie 

30= gelijke kansen op de 

werkvloer 

31= jongeren leren 

budgetteren in het secundair 

onderwijs 

32= onderwijschecques 

33= pensioenen verhogen 

34= premies voor 

dakisolatie 

35=invoeren 

maximumfactuur in 

secundair onderwijs 

99= niet vermeld 

29 Typopl3 Welke oplossing wordt er nog 

voorgesteld? 

1= betere keuzes maken: 

besparings-en uitgavenplan 

opstellen 

2= betere keuzes maken: 

verslaving aanpakken 

3= betere keuzes maken: 

werk zoeken 

4= opleiding: school 
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afmaken 

5= opleiding: een ‘vak’ 

leren 

6= opleiding: omscholen 

7= economisch: jobcreatie 

gekoppeld aan 

activeringsbeleid 

8= economische boost 

9= betere economische 

voorwaarden 

10= verhogen 

minimumloon 

11= verhoging 

werkloosheidsuitkering 

12= hervorming 

welzijnsprogramma’s 

13= hervorming 

onderwijskansen 

14= Belangenorganisaties 

en 

weldadigheidsinstellingen 

steunen 

15= belastingen laten 

afhangen van het inkomen 

16= hervormen 

belastingsysteem 

17= werkloosheidsval 

vermijden 

18= de taal van het land 

leren 

19= meer betaalbare en 

kwaliteitsvolle 

huurwoningen/ sociale 

woningen 

20= laaggeletterdheid 

terugdringen 

21= halvering 

gezondheidskloof 

22= actief preventiebeleid 

om schulden te voorkomen 

zoals leningen bij o.a. 

grootwarenhuizen 

verbieden 

23= meer jobs op maat 

zoals in sociale 

werkplaatsen 

24= toegankelijkere en/of 

gratis kinderopvang voor 

alleenstaande ouders 

25= recht op energie (via 

bv. Slimme meters) + 

instellen vaste energieprijs  

26= verhogen uitkering van 

zelfstandige na faillissement 

27= hulp op maat 
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(individuele begeleiding) + 

vroegtijdige tussenkomst 

hulpverleners 

28= woonbonus voor 

huurders 

29= goedkoper maken 

internet + telefonie 

30= gelijke kansen op de 

werkvloer 

31= jongeren leren 

budgetteren in het secundair 

onderwijs 

32= onderwijschecques 

33= pensioenen verhogen 

34= premies voor 

dakisolatie 

35=invoeren 

maximumfactuur in 

secundair onderwijs 

99= niet vermeld 

30 Typopl4 Welke oplossing wordt er nog 

voorgesteld? 

1= betere keuzes maken: 

besparings-en uitgavenplan 

opstellen 

2= betere keuzes maken: 

verslaving aanpakken 

3= betere keuzes maken: 

werk zoeken 

4= opleiding: school 

afmaken 

5= opleiding: een ‘vak’ 

leren 

6= opleiding: omscholen 

7= economisch: jobcreatie 

gekoppeld aan 

activeringsbeleid 

8= economische boost 

9= betere economische 

voorwaarden 

10= verhogen 

minimumloon 

11= verhoging 

werkloosheidsuitkering 

12= hervorming 

welzijnsprogramma’s 

13= hervorming 

onderwijskansen 

14= Belangenorganisaties 

en 

weldadigheidsinstellingen 

steunen 

15= belastingen laten 

afhangen van het inkomen 

16= hervormen 

belastingsysteem 

17= werkloosheidsval 
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vermijden 

18= de taal van het land 

leren 

19= meer betaalbare en 

kwaliteitsvolle 

huurwoningen/ sociale 

woningen 

20= laaggeletterdheid 

terugdringen 

21= halvering 

gezondheidskloof 

22= actief preventiebeleid 

om schulden te voorkomen 

zoals leningen bij o.a. 

grootwarenhuizen 

verbieden 

23= meer jobs op maat 

zoals in sociale 

werkplaatsen 

24= toegankelijkere en/of 

gratis kinderopvang voor 

alleenstaande ouders 

25= recht op energie (via 

bv. Slimme meters) + 

instellen vaste energieprijs  

26= verhogen uitkering van 

zelfstandige na faillissement 

27= hulp op maat 

(individuele begeleiding) + 

vroegtijdige tussenkomst 

hulpverleners 

28= woonbonus voor 

huurders 

29= goedkoper maken 

internet + telefonie 

30= gelijke kansen op de 

werkvloer 

31= jongeren leren 

budgetteren in het secundair 

onderwijs 

32= onderwijschecques 

33= pensioenen verhogen 

34= premies voor 

dakisolatie 

35=invoeren 

maximumfactuur in 

secundair onderwijs 

99= niet vermeld 

31 Typopl5 Welke oplossing wordt er nog 

voorgesteld? 

1= betere keuzes maken: 

besparings-en uitgavenplan 

opstellen 

2= betere keuzes maken: 

verslaving aanpakken 

3= betere keuzes maken: 

werk zoeken 
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4= opleiding: school 

afmaken 

5= opleiding: een ‘vak’ 

leren 

6= opleiding: omscholen 

7= economisch: jobcreatie 

gekoppeld aan 

activeringsbeleid 

8= economische boost 

9= betere economische 

voorwaarden 

10= verhogen 

minimumloon 

11= verhoging 

werkloosheidsuitkering 

12= hervorming 

welzijnsprogramma’s 

13= hervorming 

onderwijskansen 

14= Belangenorganisaties 

en 

weldadigheidsinstellingen 

steunen 

15= belastingen laten 

afhangen van het inkomen 

16= hervormen 

belastingsysteem 

17= werkloosheidsval 

vermijden 

18= de taal van het land 

leren 

19= meer betaalbare en 

kwaliteitsvolle 

huurwoningen/ sociale 

woningen 

20= laaggeletterdheid 

terugdringen 

21= halvering 

gezondheidskloof 

22= actief preventiebeleid 

om schulden te voorkomen 

zoals leningen bij o.a. 

grootwarenhuizen 

verbieden 

23= meer jobs op maat 

zoals in sociale 

werkplaatsen 

24= toegankelijkere  en/of 

gratis kinderopvang voor 

alleenstaande ouders 

25= recht op energie (via 

bv. Slimme meters) + 

instellen vaste energieprijs  

26= verhogen uitkering van 

zelfstandige na faillissement 
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27= hulp op maat 

(individuele begeleiding) + 

vroegtijdige tussenkomst 

hulpverleners 

28= woonbonus voor 

huurders 

29= goedkoper maken 

internet + telefonie 

30= gelijke kansen op de 

werkvloer 

31= jongeren leren 

budgetteren in het secundair 

onderwijs 

32= onderwijschecques 

33= pensioenen verhogen 

34= premies voor 

dakisolatie 

35=invoeren 

maximumfactuur in 

secundair onderwijs 

99= niet vermeld 

32 Arme Komt er iemand aan het woord die 

arm is? 

1= ja 

2= nee 

33 Politici Komt er een politicus aan het woord? 1= ja 

2= nee 

34 Vrijw Komt er een vrijwilliger werkzaam 

binnen een hulporganisatie aan het 

woord? 

1= ja 

2= nee 

35 Maatwerk Komt er een maatschappelijk werker 

aan het woord? 

1= ja 

2= nee 

36 Expert  Komt er een expert aan het woord? 1= ja 

2=nee 

37 Journalist Komt er een journalist aan het 

woord? 

1= ja 

2= nee 

38 Vakbond Komt er iemand van de vakbond aan 

het woord? 

1= ja 

2=nee 

39 Woordv Komt er een woordvoerder van een 

vereniging voor armen ( of van een 

andere organisatie) aan het woord? 

1=ja  

2= nee 

40 Term Welke term voor armoede wordt 

gebruikt? 

1= armoede 

2= kansarmoede 

3= nieuwe armoede 

4= moderne armoede 

5= generatiearmoede 

6= extreme armoede 

7= kankerarmoede 

8= verborgen/verdoken 

armoede 

9= kinderarmoede 

10= plattelandsarmoede 

11= stille armoede 

12= energiearmoede 

98= verschillende termen 

99= niet vermeld 
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41 Soortarmoede Welk soort armoede komt aan bod in 

het artikel? 

1= absolute armoede 

2= relatieve armoede 

3= beide 

99= niet in artikel vermeld 

42 Thema Welk thema krijgt de nadruk? 

 

1= voedselgebrek 

2= geen woonst 

3= tekortkomingen aan 

woning 

4= gebrek aan onderwijs 

5= gebrek aan werk 

6= inkomen 

7= toegang tot 

gezondheidszorg 

8= moeite om energie te 

betalen 

9= stress door armoede 

heeft invloed op opvoeding 

kinderen 

10= daklozen 

11= armoedebestrijding 

12= kritiek op 

activeringsbeleid 

13= armen hebben ook 

recht op cultuur/ vakantie 

14= gebrek aan middelen + 

financiële stress 

15= Meer OCMW-

uitvaarten, omdat armoede 

toeneemt  

16= amper betaalbare 

huurwoningen voor arme 

gezinnen 

17= Vzw of andere 

groepering die armen 

bijstaat 

18= armoede binnen de 

schoolmuren 

19= kinderarmoede 

20= resultaten jaarboek 

OASeS 2011 

21= moeite om 

waterrekening te betalen 

22= tv-programma 

Rekening in het Rood 

23= armoede door kanker 

24= armoede in Molenbeek 

25= besparingsplannen 

NMBS brengen armen in 

problemen 

26= scheidingen 

27= nieuwe politieke partij 

tegen armoede 

28= digitaal stadsspel tegen 

armoede 

29= themadag kansarmoede 
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voor politiemensen en 

welzijsnwerkers 

30= auteur geeft lezing over 

boek rond armoede 

31= armoede bij 

zelfstandigen 

32= resultaten rapport 

Vlaamse overheid “Sociale 

Staat van Vlaanderen 2011” 

33= resultaten enquête 

OIVO (NB 26.08.11) 

98= verschillende thema’s 

99= niet bekend 

43 Afbakening Welke armoedegrenzen komen aan 

bod? 

1= individuele 

2= institutionele 

3= consensuele 

4= gedragsmatige 

5= wetenschappelijk 

statistische 

6 = wetenschappelijke door 

expert 

99= niet vermeld 

44 Typering1 Worden armen in het artikel als 

slachtoffer voorgesteld? 

1= ja 

2= nee
31

 

45 Typering2 Worden armen in het artikel als 

profiteur voorgesteld 

1= ja 

2= nee 

46 Typering3 Worden armen in het artikel als lui 

voorgesteld? 

1= ja 

2= nee 

47 Typering4 Worden armen in het artikel als 

verslaafd voorgesteld? 

1= ja 

2= nee 

48 Typering5 Worden armen in het artikel als 

spilzuchtig voorgesteld? 

1= ja 

2= nee 

49 Typering6 Worden armen in het artikel als 

crimineel voorgesteld? 

1= ja 

2= nee 

50 Typering7 Worden armen in het artikel als vuil 

voorgesteld? 

1= ja 

2= nee 

51 Typering8 Worden armen in het artikel als 

clochards voorgesteld? 

1= ja 

2= nee 

52 Typering9 Worden armen in het artikel als 

onverantwoordelijk voorgesteld? 

1= ja 

2= nee 

53 Typering10 Wordt armoede geassocieerd met 

grote gezinnen (vanaf 3 kinderen) 

1= ja 

2= nee 

54 Typering11 Worden armen in het artikel als 

promiscue voorgesteld? 

1= ja 

2= nee 

55 Typering12 Worden armen in het artikel als niet 

werkwillig voorgesteld? 

1= ja 

2= nee 

56 Typering 13 Worden psychische problemen 

gelinkt aan armoede? 

1= ja 

2=nee 

57 Leeftijd Over welke leeftijdsgroep van armen 

gaat het in het artikel? 

1= minderjarigen 

2= volwassenen 

3= senioren (vanaf 60) 

                                                           
31

 De stereotypen werden verzameld aan de hand van de theorie uit hoofdstuk 3, zie onder andere 3.3, Clawson 

& Trice (2000).  
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4= meerdere categorieën 

samen 

99= niet vermeld 

58 Geslacht Gaat het om mannen of vrouwen in 

armoede? 

1= man 

2= vrouw 

3= beide 

99= niet vermeld 

59 Afkomst Gaat het om autochtone of 

allochtone armen? 

1= autochtoon 

2= allochtoon 

3= beide 

99= niet vermeld 

60 Gezinssituatie Hoe ziet de gezinssituatie van de 

arme er uit? 

1= eenoudergezin 

2= koppel zonder 

kind(eren) 

3= twee ouders met 

kind(eren) 

4= alleenstaand 

5= meerdere categorieën 

samen  

99= niet vermeld 

61 Werksituatie Hoe ziet de werksituatie van de arme 

er uit? 

1= werkloos 

2= niet werkloos 

3= werklozen en werkende 

armen 

99= niet vermeld 

62 Woonsituatie Hoe ziet de woonsituatie er uit? 1= huurder 

2= eigenaar 

3= dakloze 

4= huurder/dakloze 

5= gratis wonen 

99= niet vermeld 
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Bijlage II Corpus krantenartikels  
 

Totaal 2007 en 2011: 220 (waarvan 40 niet in pdf) 

 

Voor het jaar 2007 (februari, april, juni, augustus, oktober, december)  

Totaal: 98 artikels /// (36 niet in pdf) 

 

Kwaliteitspers ( 45) /// (19 niet in pdf) 

De Standaard 

Datum  Titel/ Ondertitel (optioneel) Auteur Plaats/ Aantal 

woorden 

20/02 België koploper werkloze gezinnen emdp Belga Pagina 31/ 296 

21/02 Sociale bescherming “middelmatig” 

in België 

wwi Pagina 11/ 293 

02/04 De uitbuiting van armoede Sofie Staelraeve 

(secretaris-generaal 

van Open VLD en 

OCMW-voorzitter in 

Kuurne) 

Pagina 39/ 902 

04/04 Zes doelstellingen  ssj  Pagina 5 / 156 

04/04 ‘Open VLD geeft minder om 

armoede’ 

jsa Pagina 2/ 312  

04/04  Middenveld strijdt tegen armoede Door onze 

medewerker Jelle 

Schepers (ssj volgens 

Mediargus) 

Pagina 5/ 426 

04/04 Armoede is meer dan een heet 

hangijzer 

fis Pagina 56/ 710 

07/04 Magere cijfers  th Pagina 33/ 364 

07/04 Het overleef-loon/ Rondkomen met 

657 euro per maand 

ls Pagina 28/ 2803 

13/04 Armoede ook kiesthema bij Spirit Wouter Verschelden Pagina 6 / 467 

28/04 Tussen Vlaanderen en Wallonië 

gaapt armoedekloof 

Van onze redacteur 

Wouter Verschelden  

Pagina 7/ 574 

08/06 ‘Biologische voeding is te duur’/ 

Duurzaam is niet te betalen voor de 

armen 

kvh Pagina 75/ 275 

08/06 Arme ouders hebben andere hulp 

nodig 

vbr Pagina 13/ 468  

09/06 Kinderen dupe van extreme armoede pdp Pagina 75/ 347 

18/06 Meehelpen in ruil voor een dak 

boven je hoofd 

ig Pagina 8/ 1364 
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17/10 (editie 

Oost-

Vlaanderen) 

Almaar meer Belgen arm Ilse Degryse Voorpagina/ 372 

(+ doorverwijzing 

naar pagina 11-

12) 

17/10 Waarde redactie. Brief van de dag. 

Armoedebestrijding 

Jan Béghin (Brussels 

parlementslid 

SP.A/Spirit) 

Pagina 22/ 218 

17/10 ‘Ik leef in voortdurende paniek’/ 

Reportage Marokkaanse vaders 

getuigen over armoede 

Ilse Degryse Pagina 10 / 839 

17/10 Wie is er arm in België? Bron: FOD Economie, 

Koning 

Boudewijnstichting 

Pagina 11/ 186 

29/10 Geldgebrek drijft El Ele tot 

wanhoop 

Hilde Pauwels Pagina 17/ 676 

31/10 ‘Activering duwt werklozen in 

armoede’ 

wov Pagina 6/ 440 

1/12 Ziek van ellende/ Arme mensen zijn 

ook vaak zieke mensen 

Lieven Sioen Weekend Pagina 

14-15 / 2877 

18/12 Behoeftige Beerselaren krijgen 

geschenkpakket 

idh Pagina 23/413 

20/12 Kansarme verwacht veel van de 

school 

Yves Delepeleire en 

Ilse Degryse 

Pagina 19/ 646 

 

Totaal: 24 

Van 11 artikels geen digitale versie (21/02; 2/04, 4/04 (pg 2), 4/04 (pg 56), 7/04, 7/04, 13/04; 

8/06; 8/06; 09/06; 18/06)  // 2 artikels van 4/04 en 2 artikels van 17/10 in 1 pdf document 

 

 

De Morgen 

Datum  Titel/ Ondertitel (optioneel) Auteur Plaats/ Aantal 

woorden 

03/02 ‘Op het einde van de maand eten 

we droog brood’ 

Janine Meijer Pagina 99/ 1756  

16/02 (lezersreactie) Rock Werchter (4) Anke Hintjens, 

woordvoerster Vlaams 

Netwerk van 

verenigingen waar 

armen het woord nemen 

vzw 

Pagina 14 

04/04 Armoedebestrijders slaan handen in 

elkaar 

Sarina Simenon Pagina 7/ 298 

13/04 Spirit eist verbod op kredietkaarten 

warenhuizen 

Tine Peeters Pagina 4/ 549 
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27/04 Armoedekloof tussen Vlaanderen 

en Wallonië groeit spectaculair 

Gorik Van Holen Voorpagina 

(doorverwijzing 

naar pagina 8) 

27/04 ‘Kinderopvang is de sleutel’ Gorik Van Holen Pagina 8/ 870 

07/06 Aantal mensen dat uit armoe 

energie afneemt van 

noodleveranciers in jaar tijd 

verdubbeld  

BOB/ Belga Pagina 11 

14/08 Een op de acht Belgen is arm/ 

Stijgende kosten huisvesting en 

overconsumptie staan financiële 

reserve in de weg  

Katrijn Serneels Pagina 1/ 481 

16/10 91.600 gezinnen uitgesloten door 

hun commerciële 

energieleverancier/ Stijgende 

energieprijzen doen bij steeds meer 

mensen het licht uit 

Cathy Galle Pagina 23/ 1964 

17/10  Een op de zeven Belgen leeft nog 

altijd onder de armoedegrens 

Barbara Debusschere Pagina 2/ 389 

30/10 Meer dan duizend Belgen begraven 

door OCMW 

Katrijn Serneels Voorpagina 

(doorverwijzing 

naar pagina 5) / 

163 

30/10 ‘Geen mens verdient als een hond 

in de grond te gaan’/ OCMW 

begraaft jaarlijks meer dan duizend 

mensen 

Katrijn Serneels  Pagina 5/ 572 

18/12 De getallen van Banksys zeggen 

niet alles// De uitgaven tijdens de 

eindejaarsperiode zijn een uiting 

van de groeiende kloof tussen rijk 

en arm in ons land  

Anke Hintjens Pagina ? 898 

19/ 12  ‘Telefacts’ volgt twee alleenstaande 

moeders die in armoede leven  

Sarah Theerlynck Pagina 28/ 584 

   

Totaal: 14 

Van 5 artikels geen digitale versie (03/02, 16/02, 27/04, 14/08; 18/12) 
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De Tijd 

Datum  Titel / Ondertitel (optioneel) Auteur Plaats/ Aantal 

woorden 

20/02 13,5 procent kinderen leeft in gezin 

zonder job// EU-rapport België 

slechter dan meeste lidstaten  

DDW Pagina 1/ 405 

20/02 Falende activering leidt tot 

armoede/ EUROPA Werkloosheid 

achilleshiel Belgische economie  

DDW Pagina 8/ 589 

04/04 Decenniumfront streeft naar 

halvering armoede tegen 2017 

IB Pagina 9/ 257 

10/04 Vanaf juli fors hogere uitkering 

voor failliete zelfstandigen 

LB Pagina 7/ 334 

04/10 400.000 arme Belgen met werk DDW Voorpagina( met 

doorverwijzing 

naar pagina 7/  

113 

17/10 BECIJFERD 822 bh Pagina 2 (met 

doorverwijzing 

naar pagina 10/ 

65 

17/10 Een op de zeven leeft in armoede bh Pagina 10/ 169 

 

Totaal: 7 

Van 3 artikels geen digitale versie (20/02 (pagina1); 04/04; 10/04) 

 

 

Populaire pers ( 53) /// ( 17 niet in pdf) 

Het Laatste Nieuws 

Datum Titel Auteur Plaats/ Aantal 

woorden 

16/02 Welzijnszorg steunt projecten tegen 

armoede 

Steven Swinnen Pagina 15/ 133 

16/02 Nieuw magazijn voor bedeling 

voedselpakketten/ 

liefdadigheidsverenigingen helpen 

700 minderbedeelden 

Gie Van Vliet Pagina 22/ 442 

21/02 “Armoede neemt toe”// Steeds meer 

mensen steken zich in de schulden 

om de dokter en de huur te betalen 

Jan Segers Pagina 2; 668 

24/04 Vzw KRAS strijdt al tien jaar tegen 

armoede 

Van Damme Sabine Pagina 14; 148 
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28/04 Armoedekloof tussen Vlaanderen 

en Wallonië groeit  

PVR Pagina 9/ 115 

16/08 Ook gezinnen met hoger inkomen 

steeds vaker in problemen 

JR Pagina 2/ 483 

5/10 Editie:  

Gent-Eeklo-

Deinze,  

Vlaamse 

Ardennen 

Zottegem hangt geknoopt laken uit 

het raam  

Didier Verbaere Pagina 20 /120 

5/10 (editie 

Mandelstreek

) 

Roeselare/ geknoopt laken tegen 

armoede 

Charlotte Degezelle Pagina 20 / 96 

10/10 (editie 

Pajottenland) 

Geknoopte lakens kondigen actie 

tegen armoede aan 

Bart Kerckhoven Pagina 18/ 128 

11/10 Meer dan 2000 inwoners doen 

beroep op OCMW 

Guy Van Vliet Pagina 15/ 484 

17/10 Één Belg op de zeven is arm  Jelle Rits Pagina 11/404 

18/10 (editie 

Limburg) 

Geknoopte lakens tegen armoede Maarten Snoeks Pagina 16/ 108 

18/10 

editie 

Middenkust, 

Westkust 

Werelddag van verzet tegen 

armoede 

Maria Marchand Pagina 14/120 

18/10( editie 

Denderstreek

) 

Verenigingen en jongeren stappen 

op tegen armoede 

Tom Van De Putte Pagina 13/ 186 

18/10 (editie 

Kempen) 

“Armen moeten elke dag puzzelen 

om rond te komen” 

Jef Aerts Pagina 14/ 111 

18/10 (editie 

Mechelen-

Lier) 

De Keeting leidt passanten in 

armoedehuis 

Wannes Vansina  Pagina 14/ 370 

18/10(editie 

Pajottenland) 

Optocht tegen armoede trekt door 

stadscentrum 

Bart Kerckhoven Pagina 15/ 146 

20/10 (editie 

De Ring-

brussel) 

Een op drie Brusselaars is arm  Bart Vanderkelen Pagina 41/  

24/10 (editie 

Mechelen-

Lier) 

Aantal jonge leefloners in stad Lier 

stijgt 

Alberte warson  Pagina 15/ 355 

31/10 (editie 

Gent-Eeklo-

Deinze) 

“Goedkope huurwoning is 

onvindbaar” 

Joeri Seymortier Pagina 19/ 513 

15/12 (editie 

Gent-Eeklo-

Deinze) 

Voedselbank hielp nog nooit zoveel  Gaetan regniers Pagina 37/371 

 

Totaal: 21 

Van 4 artikels geen digitale versie (16/02 (x2); 21/02; 24/04) 

http://academic.mediargus.be/pg/search/?q=Gent-Eeklo-Deinze&search_type=tags
http://academic.mediargus.be/pg/search/?q=Gent-Eeklo-Deinze&search_type=tags
http://academic.mediargus.be/pg/search/?q=Vlaamse+Ardennen&search_type=tags
http://academic.mediargus.be/pg/search/?q=Vlaamse+Ardennen&search_type=tags
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Het Nieuwsblad 

Datum Titel/// Ondertitel Auteur Plaats/ Aantal 

woorden 

01/02 Goede buur zijn voor arm gezin// 

Leuven Vrijwilligers winnen prijs 

Armoede uitsluiten 

vbr Pagina 45/ 855 

20/02 1 op de 7 leeft in werkloos gezin  Mdw Belga Pagina 1 / 260 

24/02 Kwart van bevolking onder 

armoedegrens 

mmv Pagina 23 

04/04 Open VLD geeft minder om 

armoede, vindt ACW 

ssj Pagina 13/ 326 

19/04 ( editie 

Roeselare-

Tielt-

Izegem) 

Kansarmen koken in nieuwe 

keuken  

mty Pagina 53/ 480 

08/06 (editie 

Limburg) 

“Biologische voeding is te duur” Kizzy van Horne Pagina 21 

09/06 (editie 

Limburg) 

Begeleiding van armen is dringende 

taak  

pdp Pagina 26/ 535 

12/10 137 mensen denken na over 

armoede  

vjb Pagina 21/ 185 

13/10 (editie 

Mechelen-

Lier) 

‘Elke arme in Mechelen is er een te 

veel’ 

Renilde Bleys Pagina 27/ 614 

17/10 Hoe kan je leven van 350 euro per 

maand? 

Dirk Musschoot Pagina 2/ 3 

kolommen 

17/10 Te veel Belgen leven van te lage 

uitkering 

idg (Ilse Degryse?) Pagina 3/ 373 

17/10 Een op de zeven is arm in ons land Dim (Dirk Musschoot?) Pagina 3/ 3 halve 

kolommen 

17/10 

(kidsjournaal

) 

Een Belg op de zeven leeft in 

armoede 

/ Pagina 37 

18/10 (editie 

Waasland) 

Klaagzang tegen armoede dhs Pagina 21/ 279 

18/10 (editie 

Mechelen-

Lier) 

‘Hier moet niets’ Jochen Vandenbergh Pagina 20/ 520 

18/10 (editie 

Waasland  

‘Niet alleen probleem van derde 

wereld’ 

Jos Laeremans Pagina 26/ 312 

18/12 (editie 

Pajottenland) 

Behoeftige Beerselaren krijgen 

geschenkenpakket 

Ingrid Depraetere Pagina 20/ 428 

21/12 Zes op honderd gezinnen kunnen 

facturen niet betalen 

Paul Darragas Pagina 18/ 386 

Totaal: 18. Van 6 artikels geen digitale versie (01/02; 20/02; 24/02; 04/04; 19/04; 09/06) // 

3 artikels van 17/10 in 1 pdf-document. 
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Gazet van Antwerpen 

 

Datum Titel/ Ondertitel (optioneel) Auteur Plaats/ Aantal 

woorden 

04/04 Decenniumdoelstellingen voor 

armoede 

?  Pagina 46/ 512 

04/04 Vlaamse organisaties zetten 

offensief in tegen armoede 

DCa Pagina 8/ 322 

19/04 (editie 

Waasland) 

“Aantal armen neemt jaar na jaar 

toe” 

HDR Pagina 45/ 305 

19/04 (editie 

Waasland) 

Een op de vijftig Gentse gezinnen 

in budgetbeheer 

HDR Pagina 45/ 177 

28/04  Armoede daalt in Vlaanderen ? Pagina 8/ ? 

11/10  De schuld bij de armen leggen, is te 

gemakkelijk  

Sacha Van Wiele Pagina 18/ 507 

11/10 Armoede in Sint-Niklaas neemt 

hand over hand toe 

Joris Vergauwen Pagina 19/ 394 

11/10 Geen centjes, maar zot van gsm’s An Van de Voorde Pagina 12/ 560 

16/10 Modeshow strijdt tegen armoede ? Pagina 42/ 294 

17/10 Autochtone en allochtone armen 

vinden elkaar 

Sacha Van Wiele Pagina 7/ 256 

17/10( editie 

Mechelen) 

“Armoede is meer dan een 

geldprobleem” 

? Pagina 22/ 352 

17/10 Een Belg op de zeven is arm/ 

Studie bevestigt clichés: uit 

armoede geraak je niet snel weg  

Paul Verbraeken Pagina 61/ 325 

22/10 “Overleven met 438 euro” svanwiele Pagina 17/ 520 

29/12 Voedselbedeling helpt armen het 

nieuwe jaar in  

Marian Michielsen Pagina 20/ 374 

 

Totaal: 14 

 

Van 7 artikels geen digitale versie (04/04 (eerste in lijst); 19/04 (x2); 28/04; 11/ 10 (pg19); 

16/10; 22/10)  

 

  



79 
 

Voor het jaar 2011 (februari, april, juni, augustus, oktober, december)  

(Totaal: 122 artikels) /// (4 niet in pdf) 

 

Kwaliteitspers (38) 

De Standaard 

Datum  Titel / Ondertitel (optioneel) Auteur Plaats 

26/02 (editie 

Limburg) 

Kansarmen boeken vakantie pdp Pagina 53/ 363 

28/04 Kijken naar armoede/ Armen zijn 

geen erfgoed 

Jan Bleyen (Historicus 

aan de KU Leuven en 

vrijwilliger bij een 

vereniging waar armen 

het woord nemen) 

Pagina 24/ 812 

1/06 (editie 

West-

Vlaanderen) 

Kansarmoede/ 93 tds Pagina 28/ 200 

16/06 We leven comfortabel en gezond/ 

Vlaming voelt zich goed in zijn vel 

blijkt uit sociologische studie  

Wouter Woussen Pagina 6/ 641 

20/06 Armoede? Verander gewoon van 

definitie  

Jos Geysels Pagina 25/ 596 

21/06 Arm Vlaanderen ( het bestaat) Wim Van Lancker, 

Jeroen Horemans en 

Pieter Vandenbroucke 

Pagina 25/ 788 

24/06 Helft armen met schulden winkelt 

op krediet /kredietlijnen winnen aan 

populariteit 

Nikolas Vanhecke Pagina 12 

24/06 ‘Wie niet rijk is moet creatief zijn’/ 

Gezond koken voor één euro 

LENNIE STINISSEN Pagina 13/ 580 

24/06 421 euro leefgeld, kredietlijn van 

2000 euro/ schuldbemiddeling 

Nikolas Vanhecke Pagina 12 

23/08 Vijftien mensen, één strijd  vbr Pagina 11/ 102 

23/08 Theater tegen de armoede/ 

Interview Georges Comhair, 

jeugdwerker in Nieuw-Sledderlo 

Maxie Eckert Pagina 10 

05/10 Ouders gescheiden, rekening niet/ 

Scholen piekeren over onbetaalde 

rekeningen. 

Veerle Beel  Pagina 15/ 625 

14/10 ‘Arm? Ze hebben toch een gsm!’ Wim Van lancker Pagina 24 

15/10  Te weinig geld om kinderen drie 

maaltijden per dag te geven 

Inge Ghijs Pagina 6/ 382 

20/10 Waarde redactie: drempel Peter Heirman Pagina 20 

25/10 Gemeenteraad onder armoegrens  bst Pagina 28/ 105 

1/12 (editie Actie tegen kinderarmoede rgg Pagina 27/ 103 
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Limburg) 

2/12 Cultuurkloof verhoogt armoede/ 

14,6 procent van de Belgen is arm 

Guy Tegenbos Pagina 11 

3/12 Armoede in Vlaams-Brabant neemt 

elk jaar toe 

idh Pagina 54 

20/12 Verdacht overlijden/  na de 

verzuurde samenleving nu de 

onverschillige 

Dirk Tuypens Pagina 18/ 1082 

 

Totaal: 20 

/// 3 artikels van 24/06; 2 van 23/ 08 in 1 pdf document 

 

De Morgen 

Datum  Titel / Ondertitel (optioneel) Auteur Plaats 

01/04 Douchen met een zandloper Lotte Beckers Pagina 13/ 1190 

02/04 Einde winteropvang stuurt 400 

daklozen weer de straat op 

Nele Van Doninck Pagina 10/ 434 

08/04 Het wraakroepende gezicht van 

armoede 

Jules Hanot Pagina 37/ 502 

30/04 ‘Kanker plukt je helemaal kaal’ Kim Van De Perre Pagina 23/ 1300 

16/06 In Molenbeek heerst een 

monocultuur van armoede/ Bart 

Eeckhout ziet de strijd om leefbare 

straten verharden 

Bart Eeckhout Pagina 23/ 1218 

03/10 Steeds meer Belgen lijden honger Ann Van Den Broek Pagina1 / 520 

04/10 ‘Rondkomen gaat gewoon niet 

meer’ 

Sofie Van Lommel Pagina 6/ 782 

04/10 Ingrid Lieten Mieke Vogels (Groen) Pagina 22 

15/10 Brief van de dag: mensen in 

armoede en de ‘bad bank’  

Jos Geysels, Frederic 

Vanhauwaert en 

Danielle Colsoul, 

namens 

Decenniumdoelen 2017 

Pagina 18 

17/10 Zottegem proeftuin voor  strijd 

tegen kinderarmoede 

Ann De Boeck Pagina 13 

20/10 Treinen en armoede Peter Heirman, Vlaams 

Netwerk van 

verenigingen waar 

armen het woord nemen 

Pagina 22/ ? 

21/10 ‘Met armoede loop je niet te koop’ Nathalie Carpentier Pagina 15/ 1137 

2/12 Een diploma, een job en toch arm: 

‘gekleurde’ armoede blijft stijgen 

Sofie Vanlommel 

 

Pagina 10 

 

Totaal: 13 
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De Tijd 

Datum Titel/ Ondertitel (optioneel) Auteur Plaats 

24/06 Courard wil winkelkrediet aan 

banden leggen 

Ivan Broeckmeyer Pagina 9/ 96 

15/10 Crisis doet armoede voorlopig niet 

stijgen 

Ivan Broeckmeyer Pagina 15/ 269 

22/10 (editie 

netto) 

1 op de 7 in ons land is te arm  /// Pagina 5 

02/12 ‘Armoede bij allochtonen is 

hallucinant’ 

Ivan Broeckmeyer 

 

Pagina 12/ 383 

13/12  G50 Jos Geysels, voorzitter 

11.11.11 

 

Jos Geysels Pagina 14/ 357 

 

Totaal: 5 

 

 

Populaire pers (84) /// (4 niet in pdf)  

 

Het Laatste Nieuws 

Datum  Titel Auteur  Plaats 

23/02 (editie 

Leiestreek) 

Partij Tegen Armoede boven 

doopvont 

Lanssens Peter  Pagina 21 / 257 

28/02 (editie 

Gent-

Wetteren-

Lochristi) 

Digitaal stadsspel loodst jongeren 

naar leven zonder armoede 

Verbaere Didier Pagina 14/308 

01/04 (editie 

Brabant-

Hageland) 

ACV houdt congres over werkende 

armen  

Dekeyzer Vanessa Pagina 20/ 144 

29/04 (editie 

Brabant-

Hageland 

Erm ’n Erm opent deuren  Dekeyzer Vanessa Pagina 20/ 314 

03/06 (editie 

Denderstreek

) 

Boek met tips tegen armoede Lievens Rutger Pagina 16/ 119 

08/06 (editie 

Pajottenland) 

Themadag over kansarmoede Vanderpoorten Koen Pagina 17 /226 

05/10 (editie 

Westhoek) 

Lezing over verborgen armoede Dujardin Dieter Pagina 21/ 81 

11/10 (editie Actie tegen armoede in de regio  Mertens Geert Pagina 19/ 305 
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Brabant-

Hageland 

13/10 (editie 

Leuven-

Brabant) 

Actie rond Dag van de Armoede  Simoen hendrik Pagina 18/ 210 

14/10 Aandacht voor kinderarmoede De Bleser Katrijn Pagina 17 

15/10(editie 

middenkust/

westkust) 

Leerlingen doorprikken 

armoedeballonnen in Westdiep 

Belpaeme Leen Pagina 37/ 46 

17/10  Een op de vijf zelfstandigen leeft in 

armoede  

Dereymaeker Frank  Pagina 6/ 265 

18/10 (editie 

Mandelstreek

) 

Familiezorg solidair met kansarmen Degezelle Charlotte Pagina 21 

18/10 (editie 

middenkust/

westkust) 

Werkgroep deelt soep uit in 

Leopoldpark 

Belpaeme Leen Pagina 18 

18/10 (editie 

Gent-Eeklo-

Deinze) 

Wijkcentrum strijdt tegen 

kinderarmoede 

Seymortier Joeri Pagina 18/ 129 

18/10 (editie 

Mechelen-

Lier) 

Burgemeester krijgt 

armoederapport  

Warson Alberte Pagina 19/ 170 

20/ 10 (editie 

de ring-

Brussel) 

Gratis kinderopvang voor 

alleenstaande ouders  

Dimitri Berlanger Pagina 19/ 542 

02/12 Helft Marokkaanse migranten leeft 

in armoede  

PHT Pagina 12/ 143 

6/12 (editie 

Gent-

Wetteren-

Lochristi + 

editie 

Vlaamse 

Ardennen) 

Marleen Merckx serveert soep 

tegen kinderarmoede 

DVL Pagina 20 

6/12 (editie 

Mechelen-

Lier) 

Aantal leefloners daalt met 30 % WVK Pagina 21/ 183 

7/12 (editie 

Mechelen-

Lier) 

Kerstfeest is niet wat armen nodig 

hebben 

WVK Pagina 19/ 410 

8/12 (editie 

Brabant-

hageland) 

Hageland armste regio van 

provincie 

Kristel Bervoets Pagina 19/ 537 

09/12 (editie 

de ring-

Brussel) 

Beigem rijkst, Vilvoorde armst  Dimitri Berlanger Pagina 17/ 412 

09/12 (editie 

de ring-

“Wij hebben niet veel geld, maar 

voelen ons rijk” 

DHB Pagina 17 
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Brussel) 

09/12 (editie 

Pajottenland) 

Rijkste mensen wonen in Relegem Wim De Smet  Pagina 17/ 453 

09/12 (editie 

Leuven-

Brabant) 

Verborgen armoede neemt toe  Sven Ponsaerts Pagina 17/ 445 

20/12 (editie 

Brabant-

Hageland) 

Vrije Basisschool deelt soep uit VDT Pagina 20 

23/12 (editie 

Vlaamse 

Ardennen) 

Soep brengt kinderarmoede onder 

aandacht 

DCRB Pagina 17/ 178 

30/12 (editie 

Vlaamse 

Ardennen) 

Bijeva schenkt jeugdboeken aan 

kansarme kinderen 

FEL Pagina 18 

 

Totaal: 29 

2 artikels van 9/12 in 1 pdf document 

 

 

Het Nieuwsblad 

Datum  Titel  Auteur Plaats 

03/02 (editie 

Mechelen-

Lier) 

Nieuw dienstenhuis vangt armen op Erik Van Eycken Pagina 28/ 358 

12/02 (editie 

Mechelen-

Lier) 

ACW bindt strijd aan tegen 

armoede in Nijlen 

lvl Pagina 35/ 376 

17/02 (editie 

Leuven-

Hageland) 

Steun aan armen komt in het 

gedrang 

BE Pagina 29/ 416 

22/02 

(Kortrijk-

Waregem-

Menen) 

Partij tegen armoede wil 

minderbedeelden steunen 

Kris Vanhee Pagina 27/ 462 

12/04 ‘Ik ben arm, maar ik weiger uit de 

vuilnisbak te eten’ 

Ann Braeckman  Pagina 19/ 788 

20/04 Arme bunkerbewoner vindt woonst 

en job 

Dieter De Beus Pagina 24/ 512 

28/04 (editie 

Dender) 

‘Deurwaarder kwam langs de dag 

dat ik moest bevallen’ 

HLS Pagina 26-27/ 512  

09/06 Senatoren willen hogere 

pensioenen 

fle Pagina 9/ 246 

16/06 Spiegelbeeld  Liesbeth Van Impe Pagina 2/ 375  
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16/06 Armoede. Vooral 

eenoudergezinnen lopen risico  

vdy Pagina 12/ 214 

26/08 Helft Belgen komt materieel iets te 

kort  

Wim Dehandschutter Pagina 16/ 431 

04/10 (editie 

Gent) 

Meer Gentenaars lijden meer 

honger/ Almaar meer jongeren 

vragen voedselondersteuning 

Karel Van Keymeulen Pagina 45/ 712 

7/10 730 000 Vlamingen riskeren 

armoede 

krs Pagina 13 

15/10 (editie 

Oostende-

Westhoek) 

Basisschool Westdiep helpt ACW 

armoede te bestrijden 

Edwin Fontaine Pagina 46/  368 

17/10 (editie 

Waasland) 

Gratis soep op Werelddag tegen 

armoede 

gvv Pagina 25  

17/10 (editie 

Brussel-

Noordrand) 

Vijfhonderd mensen op betoging 

tegen armoede 

dbb Pagina 25/ 150 

18/10 (editie 

Waasland) 

Soepbedeling brengt armoede 

onder aandacht 

Lieselotte Cowe Pagina 27 

18/10 (editie 

Limburg) 

Armoedebeweging vraagt aandacht 

voor kinderen 

rgg Pagina 25/  

18/10 (editie 

Dender) 

Wandeling tussen twee bruggen als 

protest tegen armoede 

pvdb Pagina 29/ 176 

18/10 (editie 

Mechelen-

Lier) 

Actie tegen armoede en verkrotting 

in Mechelen 

Christophe Légère  Pagina 25/ 388 

19/10 (editie 

Meetjesland-

Leiestreek) 

Armoedecijfers verontrusten 

gemeenteraad  

emv Pagina 27/ 144 

21/10 editie 

Brussel-

Noordrand) 

Kinderarmoede met de helft 

gestegen  

kms Pagina 26/  324 

25/10 (editie 

Gent) 

Gemeenteraad kruipt onder 

armoedegrens door  

bst Pagina 44/ 162 

29/10 Steeds meer Belgen gaan failliet  wdb Pagina 27/ 246 

3/12 (editie  

Brussel-

Noordrand) 

Armoede in Vlaams-Brabant neemt 

elk jaar toe 

Ingrid Depraetere Pagina 37 

3/12 (editie 

Limburg  

Welzijnszorg voert actie tegen 

kinderarmoede  

rgg Pagina 40/ 251 

7/12 (editie 

Mechelen-

Lier) 

Mechelen telt een derde minder 

leefloners dan in 2003 

evb Pagina 26/ 385 

8/12 (editie 

Mechelen-

Lier 

Onderdak voor gezin dat bijna drie 

jaar op straat leefde  

Leo Van der Linden Pagina 25/ 565 

08/12 (editie 

Kempen) 

Projecthuis zoekt meer buddies 

voor kansarmen  

Lbm  Pagina 28/ 278 

24/12 (editie Mensen voor Mensen deelt Idh  Pagina 36/ 304 
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Pajottenland) kerstpakketten uit  

26/12 (Editie 

Limburg) 

Ook voor armen mooi 

kerstweekend  

Raf Vanmechelen  Pagina 22-23/ 380  

 

Totaal: 31 

Van 3 artikels geen digitale versie (4/10; 7/10; 25/10) 

 

Gazet van Antwerpen 

Datum  Titel  Auteur Plaats/ Aantal 

woorden 

19/02 Stroom en gas te duur voor 100.000 

gezinnen 

WB Voorpagina (+ 

doorverwijzing 

naar pagina 11) / 

182 

02/04 Iemand kunnen helpen, is 

belangrijkste voldoening 

SVW (Sacha Van 

Wiele) 

Pagina 28 

02/04 (editie 

Kempen) 

Gevangenismuseum zet armoede 

centraal 

SVT Pagina 29 

07/06 Almaar meer kansarmen boeken 

‘sociale’ reis 

Bénédicte Van 

Paeschen 

Pagina 7/ 466 

27/06 Antwerpen en Limburg scoren het 

slechtst  

WB (Wim Brillouet) Pagina 3 

27/06 “Ik hou wekelijks amper dertig 

euro leefgeld over”/ Geldnood. 

Ruim 132 000 Vlamingen 

aangesloten bij sociale 

netbeheerder 

Wim Brillouet  Pagina 3 

13/10 (editie 

Waasland) 

Gent zet strijd tegen armoede week 

lang centraal 

sove Pagina 17/ 261 

13/10 Sint-Gillis-Waas: Armoede YV Pagina 41 

14/10 “Er hebben er al serieus geblet” stla Pagina 45 

18/10 (editie 

Mechelen) 

Winterfoon helpt armen door de 

kou 

Christof Willocx Pagina 42/ 446 

18/10 (editie 

Mechelen) 

“Ik vecht elke dag om rond te 

komen” 

Ellen Bogaert Pagina 43 

18/10 (editie 

Mechelen) 

“Rondkomen met 700 euro” Elbo Pagina 43 

1/12 (editie 

Metropool 

Zuid/ Noord) 

“Antwerpen is geen pretpark voor 

toeristen” 

Wim Daeninck Pagina 16 

2/12 Armoede onder migranten bereikt 

hallucinant niveau 

Wim Daeninck Pagina 11 

2/12 Energiebedelers niet ‘sociaal’ Wim Daenicnk Pagina 11 

2/12 Grote armoede bij zelfstandigen Wim Daeninck Pagina 11 
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2/12  Overheid verliest strijd tegen 

armoede/ “Hallucinante cijfers” 

Wim Daeninck Voorpagina met 

doorverwijzing 

naar pagina 11 

3/12 (editie 

Mechelen) 

Een derde minder Mechelaars leeft 

van uitkering OCMW 

Sven Van Haezendonck Pagina 24 

3/12 (editie 

Waasland) 

“Crisis jaagt aantal uitkeringen de 

hoogte in” 

Bert Foubert en Koen 

Dewanckel 

Pagina 26 

3/12 (editie 

Metropool 

Stad) 

Turken redden zich beter in 

Vlaanderen dan Marokkanen 

Wim Daeninck Pagina 27 

6/12 (editie 

Kempen) 

Buddies vergezellen armen op 

cultureel uitje 

HO Pagina 16/ 214 

26/12 (editie 

Waasland) 

“Niet enkel op Kerstmis stilstaan 

bij armoede” 

SOPY Pagina 10/ 517 

27/12  50.000 daklozen in België / Vooral 

jongeren belanden op straat 

KOVE Voorpagina ( + 

doorverwijzing 

naar pagina 3) 

30/12 (editie 

Metropool-

Stad) 

“We stoken en huren ons arm” Kristin Matthyssen en 

Wim Brilquet 

Pagina 6 

 

Totaal: 24 

Van 1 artikel geen digitale versie (26/ 12)  //  

2 van 27/06; 3 van 18/10; 3 van 2/12  in 1 pdf document 
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Bijlage Ш Frequentietabellen en kruistabellen uit de analyse 
 

Frequentietabellen  

 

 Frequentietabel 1: verklaringsmodellen multiple response set  

Case Summary verklaringsmodellen 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

$Verkl
a
 129 58,6% 91 41,4% 220 100,0% 

a. Group      

 

Frequentietabel verklaringsmodel 

  Responses 

Percent of Cases   N Percent 

Verklaringsmodel
a
 individueel schuldmodel 34 18,3% 26,4% 

individueel 

ongevalmodel 
71 38,2% 55,0% 

institutioneel 

schuldmodel 
7 3,8% 5,4% 

maatschappelijk 

schuldmodel 
59 31,7% 45,7% 

maatschappelijk 

ongevalmodel 
12 6,5% 9,3% 

succesmodel 3 1,6% 2,3% 

Total 186 100,0% 144,2% 

a. Group     
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 Frequentietabel 2: stereotypering multiple response set  

 

Case Summary stereotypering 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

$stereot
a
 79 35,9% 141 64,1% 220 100,0% 

a. Dichotomy group tabulated at value 1.    

 

 

Frequentietabel stereotypering 

  Responses 

Percent of Cases   N Percent 

Stereotypering
a
 slachtoffer 48 42,1% 60,8% 

profiteur 5 4,4% 6,3% 

lui 2 1,8% 2,5% 

verslaafd 4 3,5% 5,1% 

spilzucht 11 9,6% 13,9% 

crimineel 3 2,6% 3,8% 

clochard 2 1,8% 2,5% 

onverantwoordelijk 4 3,5% 5,1% 

grote gezinnen 15 13,2% 19,0% 

niet werkwillig 10 8,8% 12,7% 

psychische problemen 10 8,8% 12,7% 

Total 114 100,0% 144,3% 

a. Dichotomy group tabulated at value 1.   
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 Frequentietabel 3: wie aan het woord multiple response set 

Case Summary wie aan het woord 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

$wieahw
a
 172 78,2% 48 21,8% 220 100,0% 

a. Dichotomy group tabulated at value 1.    

 

 

Frequentietabel wie aan het woord 

  Responses 

Percent of Cases   N Percent 

Wie aan het woord
a
 Arme 29 13,3% 16,9% 

Politicus 44 20,2% 25,6% 

Vrijwilliger 27 12,4% 15,7% 

Maatschappelijk werker 38 17,4% 22,1% 

Expert 51 23,4% 29,7% 

Journalist 6 2,8% 3,5% 

Vakbond 10 4,6% 5,8% 

Woordvoerder 13 6,0% 7,6% 

Total 218 100,0% 126,7% 

a. Dichotomy group tabulated at value 1.   
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 Frequentietabel 4: oplossing  

 

Frequentietabel oplossing  

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Oplossing individuele oplossing 4 1,8 1,8 1,8 

maatschappelijke 

oplossing 
62 28,2 28,2 30,0 

zowel individuele als 

maatschappelijke 

oplossing 

8 3,6 3,6 33,6 

niet vermeld 146 66,4 66,4 100,0 

Total 220 100,0 100,0  

 

 Frequentietabel 5a: type oplossing multiple response set 

 

 

Case Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

$typeopl
a
 69 31,4% 151 68,6% 220 100,0% 

a. Group      

 

Frequentietabel type oplossing 

  Responses 

Percent of Cases   N Percent 

Type oplossing
a
 betere keuzes maken: 

besparings-en 

uitgavenplan opstellen 

4 2,8% 5,8% 

betere keuzes maken: 

verslaving aanpakken 
2 1,4% 2,9% 

betere keuzes maken: 

werk zoeken 
12 8,3% 17,4% 
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opleiding: school 

afmaken 
2 1,4% 2,9% 

opleiding: een ‘vak’ 

leren 
4 2,8% 5,8% 

economisch: jobcreatie/ 

gekoppeld aan 

activeringsbeleid 

15 10,3% 21,7% 

verhogen minimumloon 13 9,0% 18,8% 

verhoging 

werkloosheidsuitkering 
14 9,7% 20,3% 

hervorming 

welzijnsprogramma’s 
3 2,1% 4,3% 

hervorming 

onderwijskansen 
11 7,6% 15,9% 

belastingen laten 

afhangen van het 

inkomen/ hogere lasten 

voor de rijken 

3 2,1% 4,3% 

hervormen 

belastingsysteem 
2 1,4% 2,9% 

werkloosheidsval 

vermijden 
1 ,7% 1,4% 

de taal van het land 

leren 
2 1,4% 2,9% 

meer betaalbare en 

kwaliteitsvolle 

huurwoningen/ sociale 

woningen 

17 11,7% 24,6% 

laaggeletterdheid 

terugdringen 
3 2,1% 4,3% 

halvering 

gezondheidskloof 
6 4,1% 8,7% 

actief preventiebeleid 

om schulden te 

voorkomen zoals 

leningen bij o.a 

grootarenhuizen 

verbieden 

6 4,1% 8,7% 
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meer jobs op maat 

zoals in sociale 

werkplaatsen 

3 2,1% 4,3% 

Toegankelijkere en/of 

gratis kinderopvang 

voor alleenstaande 

ouders 

5 3,4% 7,2% 

recht op energie: via bv. 

slimme meters en 

instellen vaste 

energieprijs 

3 2,1% 4,3% 

Verhogen uitkering van 

zelfstandige na 

faillissement 

1 ,7% 1,4% 

hulp op maat 

(individuele 

begeleiding) + 

vroegtijdige 

tussenkomst 

hulpverleners 

4 2,8% 5,8% 

woonbonus voor 

huurders 
1 ,7% 1,4% 

goedkoper maken 

internet en telefonie 
1 ,7% 1,4% 

gelijke kansen op de 

werkvloer 
1 ,7% 1,4% 

jongeren leren 

budgetteren in het 

secundair onderwijs 

1 ,7% 1,4% 

onderwijschecques 2 1,4% 2,9% 

pensioenen verhogen 1 ,7% 1,4% 

premies voor 

dakisolatie 
1 ,7% 1,4% 

invoeren 

maximumfactuur 

secundair onderwijs 

1 ,7% 1,4% 

Total 145 100,0% 210,1% 

a. Group     
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 Frequentietabel 5b: type oplossing (opnieuw gecodeerd) multiple response set 

 

Frequentietabel type oplossing 

  Responses 

Percent of Cases   N Percent 

type oplossing
a
 Individuele oplossing 26 17,9% 37,7% 

Maatschappelijke 

oplossing 
119 82,1% 172,5% 

Total 145 100,0% 210,1% 

a. Group     

 

 Frequentietabel 6: waar + opnieuw gecodeerd 

Frequentietabel waar 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Waar Vlaanderen 124 56,4 56,4 56,4 

Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest (BHG) 
8 3,6 3,6 60,0 

Vlaanderen en Wallonië 5 2,3 2,3 62,3 

Vlaanderen en BHG 5 2,3 2,3 64,5 

Wallonië en BHG 1               ,5                   ,5 65,0 

België of vermelding 

Vlaanderen, Wallonië 

en BHG samen 

48 21,8 21,8 86,8 

Niet vermeld 29 13,2 13,2 100,0 

Total 220 100,0 100,0  
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Recode waar 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Waar Vlaanderen 124 56,4 56,4 56,4 

Rest 19 8,6 8,6 65,0 

België 48 21,8 21,8 86,8 

Niet vermeld 29 13,2 13,2 100,0 

Total 220 100,0 100,0  

 

 Frequentietabel 7: term 

 

Frequentietabel term 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Term armoede 152 69,1 69,1 69,1 

kansarmoede 25 11,4 11,4 80,5 

nieuwe armoede 1               ,5                   ,5 80,9 

generatiearmoede 3 1,4 1,4 82,3 

extreme armoede 3 1,4 1,4 83,6 

kankerarmoede 
1               ,5 

                      

,5 
84,1 

verborgen/ verdoken 

armoede 
5 2,3 2,3 86,4 

kinderarmoede 7 3,2 3,2 89,5 

plattelandsarmoede 1 ,5 ,5 90,0 

stille armoede 1 ,5 ,5 90,5 

energiearmoede 3 1,4 1,4 91,8 

verschillende termen 15 6,8 6,8 98,6 

niet vermeld 3 1,4 1,4 100,0 

Total 220 100,0 100,0  
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 Frequentietabel 8: type armoede 

 

Frequentietabel type armoede 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Type 

armoede 

absolute armoede 88 40,0 40,0 40,0 

relatieve armoede 25 11,4 11,4 51,4 

beide 32 14,5 14,5 65,9 

niet vermeld 75 34,1 34,1 100,0 

Total 220 100,0 100,0  

 

 

 Frequentietabel 9: geslacht  

 

Frequentietabel geslacht 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Geslacht man 8 3,6 3,6 3,6 

vrouw 13 5,9 5,9 9,5 

beide 36 16,4 16,4 25,9 

niet vermeld 163 74,1 74,1 100,0 

Total 220 100,0 100,0  
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 Frequentietabel 10: leeftijd 

 

Frequentietabel leeftijd 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Leeftijd minderjarigen 5 2,3 4,0 4,0 

volwassenen 18 8,2 14,4 18,4 

senioren (vanaf 60) 8 3,6 6,4 24,8 

meerdere categorieën 

samen 
94 42,7 75,2 100,0 

Total 125 56,8 100,0  

Missing System 95 43,2   

Total 220 100,0   

 

 

 Frequentietabel 11: gezinssituatie (opnieuw gecodeerd) 

 

 

Frequentietabel gezinssituatie 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Gezin eenoudergezin 26 11,8 29,2 29,2 

koppel zonder kind 1 ,5 1,1 30,3 

twee ouders met 

kind(eren) 
16 7,3 18,0 48,3 

alleenstaand 13 5,9 14,6 62,9 

meerdere categorieën 

samen 
33 15,0 37,1 100,0 

Total 89 40,5 100,0  

Missing System 131 59,5   

Total 220 100,0   
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 Frequentietabel 12: werksituatie  

 

Frequentietabel werksituatie 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Werksituatie werkloos 36 16,4 16,4 16,4 

niet werkloos 10 4,5 4,5 20,9 

werklozen en werkende 

armen 
32 14,5 14,5 35,5 

niet vermeld 142 64,5 64,5 100,0 

Total 220 100,0 100,0  

 

 Frequentietabel 13: afkomst  

 

Frequentietabel afkomst 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Afkomst autochtoon 25 11,4 11,4 11,4 

allochtoon 1 ,5 ,5 11,8 

beide 38 17,3 17,3 29,1 

niet vermeld 156 70,9 70,9 100,0 

Total 220 100,0 100,0  

 

 

 Frequentietabel 14: woonsituatie 

 

Frequentietabel woonsituatie 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Woonsituatie   huurder 25 11,4 11,4 11,4 

dakloze 7 3,2 3,2 14,5 

huurder + dakloze 2 ,9 ,9 15,5 

gratis wonen 1 ,5 ,5 15,9 

niet vermeld 185 84,1 84,1 100,0 

Total 220 100,0 100,0  
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 Frequentietabel 15: plaats  

Frequentietabel plaats 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Plaats voorpagina zonder 

doorverwijzing 
2                ,9                   ,9                         ,9 

voorpagina met 

doorverwijzing 
9 4,1 4,1 5,0 

voorpagina katern met 

doorverwijzing 
1                ,5                   ,5 5,5 

niet op voorpagina 

(/katern) 
208 94,5 94,5 100,0 

Total 220 100,0 100,0  

 

 Frequentietabel 16: illustratie  

 

Frequentietabel illustratie 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Illustratie ja, 1 illustratie 97 44,1 44,1 44,1 

ja, 2 illustraties 12 5,5 5,5 49,5 

nee 71 32,3 32,3 81,8 

onbekend 40 18,2 18,2 100,0 

Total 220 100,0 100,0  
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 Frequentietabel 17 type illustratie  

 

Frequentietabel type illustratie 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Type 

illustratie 

foto 94 42,7 42,7 42,7 

cartoon 3 1,4 1,4 44,1 

grafiek 5 2,3 2,3 46,4 

affiche van campagne 1 ,5 ,5 46,8 

kaartje 2 ,9 ,9 47,7 

tabel 1 ,5 ,5 48,2 

foto en tabel 1 ,5 ,5 48,6 

kaartje en tabel 2 ,9 ,9 49,5 

onbekend 111 50,5 50,5 100,0 

Total 220 100,0 100,0  

 

 

 Frequentietabel 18a: omvang tekst 

 

Frequentietabel omvang tekst 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Omvang 

tekst 

kort bericht 26 11,8 11,8 11,8 

middellang bericht 133 60,5 60,5 72,3 

lang bericht 61 27,7 27,7 100,0 

Total 220 100,0 100,0  
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 Frequentietabel 18b: omvang bericht met illustratie 

 

Frequentietabel omvang bericht met illustratie 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Omvang 

bericht met 

illustratie 

kort bericht 5 2,3 2,3 2,3 

middellang bericht 49 22,3 22,3 24,5 

lang bericht 55 25,0 25,0 49,5 

onbekend 111 50,5 50,5 100,0 

Total 220 100,0 100,0  

 

 

 Frequentietabel 18c: omvang illustratie  

 

Frequentietabel omvang illustratie 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Omvang 

illustratie 

minder dan de 

tekstomvang 
56 25,5 25,5 25,5 

ongeveer even groot 

als tekstomvang 
33 15,0 15,0 40,5 

groter dan tekstomvang 20 9,1 9,1 49,5 

onbekend 111 50,5 50,5 100,0 

Total 220 100,0 100,0  
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 Frequentietabel 19: maand 

Frequentietabel maand 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Maand februari 20 9,1 9,1 9,1 

april 36 16,4 16,4 25,5 

juni 24 10,9 10,9 36,4 

augustus 5 2,3 2,3 38,6 

oktober 88 40,0 40,0 78,6 

december 47 21,4 21,4 100,0 

Total 220 100,0 100,0 
 

 

 Frequentietabel 20: rubriek 

Frequentietabel rubriek 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Rubriek binnenland 25 11,4 11,4 11,4 

regio 93 42,3 42,3 53,6 

politiek 2                ,9                   ,9 54,5 

cultuur (en media) 1                ,5                   ,5 55,0 

economie en financiën 2                ,9                   ,9 55,9 

opinie en analyse 13 5,9 5,9 61,8 

nieuws 22 10,0 10,0 71,8 

bis (De Morgen) 2                ,9                   ,9 72,7 

politiek en economie 

(De Tijd) 
5 2,3 2,3 75,0 

Yo! Life (NB) 1                ,5                   ,5 75,5 

media 1                ,5                   ,5 75,9 

Reporter (De Morgen) 1                ,5                   ,5 76,4 

Vrijuit (GVA) 1                ,5                   ,5 76,8 

onbekend 51 23,2 23,2 100,0 

Total 220 100,0 100,0  
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Kruistabellen 

 

 Kruistabel 1a: multiple response set verklaringsmodel en jaar  

 

 

Kruistabel verklaringsmodel en jaar 

Significantieniveau: p ≤ 0,01 

 

   Jaar 

Total    2007 2011 

Verklaringsmodellen
a
 individueel schuldmodel Count 21 13 34 

% within Jaar 35,0% 19,1%  

individueel ongevalmodel Count 36 35 71 

% within Jaar 60,0% 51,5%  

maatschappelijk schuldmodel Count 29 30 59 

% within Jaar 48,3% 44,1%  

maatschappelijk ongevalmodel Count 1 11 12 

% within Jaar 1,7% 16,2%  

Total Count 60 68 128 

Percentages and totals are based on respondents.    

a. Group      
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 Kruistabel 1a’ 

 

Custom Table 

  Jaar 

  2007 2011 

  Count Count 

Verklaringsmodellen individueel schuldmodel 21 13 

individueel ongevalmodel 36 35 

maatschappelijk 

schuldmodel 
29 30 

maatschappelijk 

ongevalmodel 
1 11 

 

Pearson Chi-Square Tests 

  Jaar 

Verklaringsmodellen Chi-square 13,187 

df 4 

Sig. ,010
*
 

Results are based on nonempty rows and columns in 

each innermost subtable. 

*. The Chi-square statistic is significant at the 0.05 level. 
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 Kruistabel 1b: multiple response set verklaringsmodel en type krant  

 

Kruistabel verklaringsmodel en type krant  

Significantieniveau: p=0,172 

   
type krant 

Total    Kwaliteit Populair 

Verklaringsmodellen
a
 individueel schuldmodel Count 15 19 34 

% within Rkrant 27,3% 26,0%  

individueel ongevalmodel Count 26 45 71 

% within Rkrant 47,3% 61,6%  

maatschappelijk schuldmodel Count 23 36 59 

% within Rkrant 41,8% 49,3%  

maatschappelijk ongevalmodel Count 8 4 12 

% within Rkrant 14,5% 5,5%  

Total Count 55 73 128 

Percentages and totals are based on respondents.    

a. Group      
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Kruistabel 1b’ 

 

Custom Table 

  type krant 

  Kwaliteit Populair 

  Count Count 

Verklaringsmodellen individueel schuldmodel 15 19 

individueel ongevalmodel 26 45 

maatschappelijk 

schuldmodel 
23 36 

maatschappelijk 

ongevalmodel 
8 4 

 

Pearson Chi-Square Tests 

  type krant 

Verklaringsmodellen Chi-square 6,392 

df 4 

Sig.              ,172 

Results are based on nonempty rows and columns in 

each innermost subtable. 
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 Kruistabel 2a: stereotypering en type krant  

 

Kruistabel stereotypering en type krant 

Significantieniveau: p= 0,661 

   type krant 

Total    Kwaliteit Populair 

Clichés
a
 slachtoffer Count 19 29 48 

% within Rkrant 59,4% 61,7%  

profiteur Count 3 2 5 

% within Rkrant 9,4% 4,3%  

lui Count 1 1 2 

% within Rkrant 3,1% 2,1%  

verslaafd Count 0 4 4 

% within Rkrant ,0% 8,5%  

spilzucht Count 4 7 11 

% within Rkrant 12,5% 14,9%  

crimineel Count 1 2 3 

% within Rkrant 3,1% 4,3%  

clochard Count 1 1 2 

% within Rkrant 3,1% 2,1%  

onverantwoordelijk Count 3 1 4 

% within Rkrant 9,4% 2,1%  

grote gezinnen Count 6 9 15 

% within Rkrant 18,8% 19,1%  

niet werkwillig Count 5 5 10 

% within Rkrant 15,6% 10,6%  

psychische problemen Count 2 8 10 

% within Rkrant 6,2% 17,0%  

Total Count 32 47 79 

Percentages and totals are based on respondents.   

a. Dichotomy group tabulated at value 1.    
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 Kruistabel 2a’ 

 

Custom Table 

  Type krant 

  Kwaliteit Populair 

  Count Count 

Clichés slachtoffer 19 29 

profiteur 3 2 

lui 1 1 

verslaafd 0 4 

spilzucht 4 7 

crimineel 1 2 

vuil 0 0 

clochard 1 1 

onverantwoordelijk 3 1 

grote gezinnen 6 9 

promiscue 0 0 

niet werkwillig 5 5 

psychische problemen 2 8 

 

Pearson Chi-Square Tests 

  type krant 

Clichés Chi-square 8,573 

df 11 

Sig. ,661
a,b

 

Results are based on nonempty rows and columns in 

each innermost subtable. 

a. More than 20% of cells in this subtable have 

expected cell counts less than 5. Chi-square results 

may be invalid. 

b. The minimum expected cell count in this subtable is 

less than one. Chi-square results may be invalid 
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 Kruistabel 2b: stereotypering en jaar 

 

Kruistabel stereotypering en jaar 

Significantieniveau: p ≤ 0,001 

   Jaar 

Total    2007 2011 

Clichés
a
 slachtoffer Count 18 30 48 

% within Jaar 47,4% 73,2%  

profiteur Count 3 2 5 

% within Jaar 7,9% 4,9%  

lui Count 0 2 2 

% within Jaar ,0% 4,9%  

verslaafd Count 4 0 4 

% within Jaar 10,5% ,0%  

spilzucht Count 3 8 11 

% within Jaar 7,9% 19,5%  

crimineel Count 0 3 3 

% within Jaar ,0% 7,3%  

clochard Count 2 0 2 

% within Jaar 5,3% ,0%  

onverantwoordelijk Count 1 3 4 

% within Jaar 2,6% 7,3%  

grote gezinnen Count 12 3 15 

% within Jaar 31,6% 7,3%  

niet werkwillig Count 8 2 10 

% within Jaar 21,1% 4,9%  

psychische problemen Count 5 5 10 

% within Jaar 13,2% 12,2%  

Total Count 38 41 79 

Percentages and totals are based on respondents.   

a. Dichotomy group tabulated at value 1.    
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 Kruistabel 2b’ 

 

Custom Table 

  Jaar 

  2007 2011 

  Count Count 

Clichés slachtoffer 18 30 

profiteur 3 2 

lui 0 2 

verslaafd 4 0 

spilzucht 3 8 

crimineel 0 3 

vuil 0 0 

clochard 2 0 

onverantwoordelijk 1 3 

grote gezinnen 12 3 

promiscue 0 0 

niet werkwillig 8 2 

psychische problemen 5 5 

 

Pearson Chi-Square Tests 

  Jaar 

Clichés Chi-square 32,713 

df 11 

Sig. ,001
*,a,b

 

Results are based on nonempty rows and columns in 

each innermost subtable. 

*. The Chi-square statistic is significant at the 0.05 level. 

a. More than 20% of cells in this subtable have 

expected cell counts less than 5. Chi-square results 

may be invalid. 

b. The minimum expected cell count in this subtable is 

less than one. Chi-square results may be invalid. 
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 Kruistabel 3a: wie komt aan het woord en jaar  

 

 

 

  

Kruistabel wie aan het woord en jaar 

Significantieniveau: p = 0,588 

   Jaar 

Total    2007 2011 

Wie aan het woord
a
 Arme Count 13 16 29 

% within Jaar 17,3% 16,5%  

Politicus Count 19 25 44 

% within Jaar 25,3% 25,8%  

Vrijwilliger Count 9 18 27 

% within Jaar 12,0% 18,6%  

Maatschappelijk werker Count 16 22 38 

% within jaar 21,3% 22,7%  

Expert Count 23 28 51 

% within Jaar 30,7% 28,9%  

Journalist Count 3 3 6 

% within Jaar 4,0% 3,1%  

Vakbond Count 6 4 10 

% within Jaar 8,0% 4,1%  

Woordvoerder Count 9 4 13 

% within Jaar 12,0% 4,1%  

Total Count 75 97 172 

Percentages and totals are based on respondents.   
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 Kruistabel 3a’ 

Custom Table 

  Jaar 

  2007 2011 

  Count Count 

wie aan het woord Arme 13 16 

Politicus 19 25 

Vrijwilliger 9 18 

Maatschappelijk werker 16 22 

Expert 23 28 

Journalist 3 3 

Vakbond 6 4 

Woordvoerder 9 4 

 

Pearson Chi-Square Tests 

  Jaar 

wie komt aan het woord Chi-square 6,529 

df 8 

Sig.            ,588 

Results are based on nonempty rows and columns in 

each innermost subtable. 
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 Kruistabel 3b: wie komt aan het word en type krant 

 

Kruistabel wie aan het woord en type krant 

Significantieniveau p= 0,912 

   type krant 

Total    Kwaliteit Populair 

Wie aan het woord
a
 Arme Count 11 18 29 

% within Rkrant 18,3% 16,1%  

Politicus Count 16 28 44 

% within Rkrant 26,7% 25,0%  

Vrijwilliger Count 9 18 27 

% within Rkrant 15,0% 16,1%  

Maatschappelijk 

werker 

Count 11 27 38 

% within Rkrant 18,3% 24,1%  

Expert Count 20 31 51 

% within Rkrant 33,3% 27,7%  

Journalist Count 3 3 6 

% within Rkrant 5,0% 2,7%  

Vakbond Count 2 8 10 

% within Rkrant 3,3% 7,1%  

Woordvoerder Count 5 8 13 

% within Rkrant 8,3% 7,1%  

Total Count 60 112 172 

Percentages and totals are based on respondents.   

a. Dichotomy group tabulated at value 1.    
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 Kruistabel 3b’ 

 

Custom Table 

  type krant 

  Kwaliteit Populair 

  Count Count 

Wie aan het woord Arme 11 18 

Politicus 16 28 

Vrijwilliger 9 18 

Maatschappelijk 

werker 
11 27 

Expert 20 31 

Journalist 3 3 

Vakbond 2 8 

Woordvoerder 5 8 

 

Pearson Chi-Square Tests 

  type krant 

wie komt aan het woord Chi-square 3,329 

df 8 

Sig. ,912
a
 

Results are based on nonempty rows and columns in 

each innermost subtable. 

a. More than 20% of cells in this subtable have 

expected cell counts less than 5. Chi-square results 

may be invalid. 
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 Kruistabel 4a:oplossing en type krant 

 

Kruistabel oplossing en type krant  

Significantieniveau: p=0,093 

   type krant 

Total    Kwaliteit Populair 

Oplossing individuele oplossing Count 2 2 4 

% within type krant 2,4% 1,5% 1,8% 

maatschappelijke oplossing Count 29 33 62 

% within type krant 34,9% 24,1% 28,2% 

zowel individuele als 

maatschappelijke oplossing 

Count 5 3 8 

% within type krant 6,0% 2,2% 3,6% 

niet vermeld Count 47 99 146 

% within type krant 56,6% 72,3% 66,4% 

Total Count 83 137 220 

% within type krant 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 6,410
a
 3 ,093 

Likelihood Ratio 6,306 3 ,098 

Linear-by-Linear Association 5,620 1 ,018 

N of Valid Cases 220   

a. 4 cells (50,0%) have expected count less than 5. The 

minimum expected count is 1,51. 
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 Kruistabel 4b: oplossing en jaar  

 

Kruistabel oplossing en jaar  

Significantieniveau: p=0,083 

   Jaar 

Total    2007 2011 

Oplossing individuele oplossing Count 0 4 4 

% within Jaar ,0% 3,3% 1,8% 

maatschappelijke oplossing Count 34 28 62 

% within Jaar 34,7% 23,0% 28,2% 

zowel individuele als 

maatschappelijke oplossing 

Count 4 4 8 

% within Jaar 4,1% 3,3% 3,6% 

niet vermeld Count 60 86 146 

% within Jaar 61,2% 70,5% 66,4% 

Total Count 98 122 220 

% within Jaar 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 6,672
a
 3 ,083 

Likelihood Ratio 8,158 3 ,043 

Linear-by-Linear Association 2,065 1 ,151 

N of Valid Cases 220   

a. 4 cells (50,0%) have expected count less than 5. The 

minimum expected count is 1,78. 
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 Kruistabel 5a: waar en type krant 

 

Kruistabel waar en type krant 

Significantieniveau: p ≤ 0,001 

   type krant 

Total    Kwaliteit Populair 

Waar Vlaanderen Count 25 99 124 

% within type krant 30,1% 72,3% 56,4% 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest Count 3 5 8 

% within type krant 3,6% 3,6% 3,6% 

Vlaanderen en Wallonië Count 3 2 5 

% within type krant 3,6% 1,5% 2,3% 

Vlaanderen en BHG Count 3 2 5 

% within type krant 3,6% 1,5% 2,3% 

Wallonië en BHG Count 1 0 1 

% within type krant 1,2% ,0% ,5% 

België of vermelding Vl, Wa en 

BGH samen 

Count 29 17 46 

% within type krant 34,9% 12,4% 20,9% 

niet vermeld Count 19 12 31 

% within type krant 22,9% 8,8% 14,1% 

Total Count 83 137 220 

% within type krant 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 39,923
a
 6 ,000 

Likelihood Ratio 40,913 6 ,000 

Linear-by-Linear Association 10,844 1 ,001 

N of Valid Cases 220   

a. 8 cells (57,1%) have expected count less than 5. The 

minimum expected count is ,38. 
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 Kruistabel 5a’: waar (opnieuw gecodeerd) en type krant  

 

Kruistabel waar en type krant  

Significantieniveau: p ≤ 0,001 

   type krant 

Total    Kwaliteit Populair 

Waar Vlaanderen Count 25 99 124 

% within type krant 30,1% 72,3% 56,4% 

Rest Count 10 9 19 

% within type krant 12,0% 6,6% 8,6% 

België Count 31 17 48 

% within type krant 37,3% 12,4% 21,8% 

Niet vermeld  Count 17 12 29 

% within type krant 20,5% 8,8% 13,2% 

Total Count 83 137 220 

% within type krant 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 38,207
a
 3 ,000 

Likelihood Ratio 38,920 3 ,000 

Linear-by-Linear Association 6,868 1 ,009 

N of Valid Cases 220   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 7,17. 
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 Kruistabel 5b: waar (opnieuw gecodeerd) en jaar 

 

Kruistabel waar en jaar 

Significantieniveau: p ≤ 0,001 

   Jaar 

Total    2007 2011 

Waar Vlaanderen Count 36 88 124 

% within Jaar 36,7% 72,1% 56,4% 

Rest Count 11 8 19 

% within Jaar 11,2% 6,6% 8,6% 

België Count 28 20 48 

% within Jaar 28,6% 16,4% 21,8% 

Niet vermeld Count 23 6 29 

% within Jaar 23,5% 4,9% 13,2% 

Total Count 98 122 220 

% within Jaar 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 31,334
a
 3 ,000 

Likelihood Ratio 32,320 3 ,000 

Linear-by-Linear Association 16,990 1 ,000 

N of Valid Cases 220   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 8,46. 
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 Kruistabel 6a: type armoede en typekrant 

 

Kruistabel type armoede en type krant  

Significantieniveau: p=0,188 

   type krant 

Total    Kwaliteit Populair 

Type armoede absolute armoede Count 32 56 88 

% within type krant 38,6% 40,9% 40,0% 

relatieve armoede Count 14 11 25 

% within type krant 16,9% 8,0% 11,4% 

beide Count 13 19 32 

% within type krant 15,7% 13,9% 14,5% 

niet in artikel vermeld Count 24 51 75 

% within type krant 28,9% 37,2% 34,1% 

Total Count 83 137 220 

% within type krant 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 4,784
a
 3 ,188 

Likelihood Ratio 4,672 3 ,197 

Linear-by-Linear Association 1,553 1 ,213 

N of Valid Cases 220   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 9,43. 
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 Kruistabel 6b: type armoede en jaar  

 

Kruistabel type armoede en jaar 

Significantieniveau: p≤ 0,01 

   Jaar 

Total    2007 2011 

Type armoede absolute armoede Count 32 56 88 

% within Jaar 32,7% 45,9% 40,0% 

relatieve armoede Count 18 7 25 

% within Jaar 18,4% 5,7% 11,4% 

beide Count 17 15 32 

% within Jaar 17,3% 12,3% 14,5% 

niet in artikel vermeld Count 31 44 75 

% within Jaar 31,6% 36,1% 34,1% 

Total Count 98 122 220 

% within Jaar 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 11,280
a
 3 ,010 

Likelihood Ratio 11,405 3 ,010 

Linear-by-Linear Association ,430 1 ,512 

N of Valid Cases 220   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 11,14. 
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 Kruistabel 7a: geslacht en jaar 

 

Kruistabel geslacht en jaar  

Significantieniveau: p=0,615 

   Jaar 

Total    2007 2011 

Geslacht man Count 4 4 8 

% within Jaar 4,1% 3,3% 3,6% 

vrouw Count 8 5 13 

% within Jaar 8,2% 4,1% 5,9% 

beide Count 15 21 36 

% within Jaar 15,3% 17,2% 16,4% 

niet vermeld Count 71 92 163 

% within Jaar 72,4% 75,4% 74,1% 

Total Count 98 122 220 

% within Jaar 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 1,801
a
 3 ,615 

Likelihood Ratio 1,793 3 ,616 

Linear-by-Linear Association ,254 1 ,614 

N of Valid Cases 220   

a. 2 cells (25,0%) have expected count less than 5. The 

minimum expected count is 3,56. 
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 Kruistabel 7b geslacht en type krant 

 

Kruistabel geslacht en type krant  

Significantieniveau: p = 0,054 

   type krant 

Total    Kwaliteit Populair 

Geslacht man Count 1 7 8 

% within type krant 1,2% 5,1% 3,6% 

vrouw Count 4 9 13 

% within type krant 4,8% 6,6% 5,9% 

beide Count 20 16 36 

% within type krant 24,1% 11,7% 16,4% 

niet vermeld Count 58 105 163 

% within type krant 69,9% 76,6% 74,1% 

Total Count 83 137 220 

% within type krant 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 7,624
a
 3 ,054 

Likelihood Ratio 7,836 3 ,050 

Linear-by-Linear Association 1,177 1 ,278 

N of Valid Cases 220   

a. 3 cells (37,5%) have expected count less than 5. The 

minimum expected count is 3,02. 
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 Kruistabel 8a: recode leeftijd en type krant  

 

Kruistabel recode leeftijd en type krant 

Significantieniveau: p=0,443 

   type krant 

Total    Kwaliteit Populair 

Recode leeftjd minderjarigen Count 2 3 5 

% within type krant 4,4% 3,8% 4,0% 

volwassenen Count 6 12 18 

% within type krant 13,3% 15,0% 14,4% 

senioren (vanaf 60) Count 5 3 8 

% within type krant 11,1% 3,8% 6,4% 

meerdere categorieën samen Count 32 62 94 

% within type krant 71,1% 77,5% 75,2% 

Total Count 45 80 125 

% within type krant 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 2,685
a
 3 ,443 

Likelihood Ratio 2,557 3 ,465 

Linear-by-Linear Association ,137 1 ,711 

N of Valid Cases 125   

a. 3 cells (37,5%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 1,80. 
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 Kruistabel 8b recode leeftijd en jaar  

 

Kruistabel recode leeftijd en jaar 

Significantieniveau: p=0,646 

   Jaar 

Total    2007 2011 

Recode leeftjd minderjarigen Count 1 4 5 

% within Jaar 2,0% 5,3% 4,0% 

volwassenen Count 7 11 18 

% within Jaar 14,3% 14,5% 14,4% 

senioren (vanaf 60) Count 2 6 8 

% within Jaar 4,1% 7,9% 6,4% 

meerdere categorieën samen Count 39 55 94 

% within Jaar 79,6% 72,4% 75,2% 

Total Count 49 76 125 

% within Jaar 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 1,658
a
 3 ,646 

Likelihood Ratio 1,775 3 ,620 

Linear-by-Linear Association ,730 1 ,393 

N of Valid Cases 125   

a. 4 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 1,96. 
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 Kruistabel 9a: gezinssituatie en jaar  

 

 

Kruistabel recode gezin en jaar  

Significantieniveau: p=0,419 

   Jaar 

Total    2007 2011 

Recode gezin eenoudergezin Count 11 15 26 

% within Jaar 28,9% 29,4% 29,2% 

koppel zonder kind Count 1 0 1 

% within Jaar 2,6% ,0% 1,1% 

twee ouders met kind(eren) Count 4 12 16 

% within Jaar 10,5% 23,5% 18,0% 

alleenstaand Count 6 7 13 

% within Jaar 15,8% 13,7% 14,6% 

meerdere categorieën samen Count 16 17 33 

% within Jaar 42,1% 33,3% 37,1% 

Total Count 38 51 89 

% within Jaar 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 3,907
a
 4 ,419 

Likelihood Ratio 4,392 4 ,356 

Linear-by-Linear Association ,253 1 ,615 

N of Valid Cases 89   

a. 2 cells (20,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,43. 
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 Kruistabel 9b: gezinssituatie en type krant 

 

 

Kruistabel recode gezin en type krant 

Significantieniveau: p=0,605 

   type krant 

Total    Kwaliteit Populair 

Recode gezin eenoudergezin Count 12 14 26 

% within type krant 34,3% 25,9% 29,2% 

koppel zonder kind Count 0 1 1 

% within type krant ,0% 1,9% 1,1% 

twee ouders met kind(eren) Count 7 9 16 

% within type krant 20,0% 16,7% 18,0% 

alleenstaand Count 3 10 13 

% within type krant 8,6% 18,5% 14,6% 

meerdere categorieën samen Count 13 20 33 

% within type krant 37,1% 37,0% 37,1% 

Total Count 35 54 89 

% within type krant 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 2,726
a
 4 ,605 

Likelihood Ratio 3,176 4 ,529 

Linear-by-Linear Association ,467 1 ,495 

N of Valid Cases 89   

a. 2 cells (20,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,39. 
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 Kruistabel 10a: werksituatie en jaar 

 

Kruistabel werksituatie en jaar  

Significantieniveau: p= 0,821 

   Jaar 

Total    2007 2011 

Werksituatie  werkloos Count 17 19 36 

% within Jaar 17,3% 15,6% 16,4% 

niet werkloos Count 4 6 10 

% within Jaar 4,1% 4,9% 4,5% 

werklozen en werkende armen Count 12 20 32 

% within Jaar 12,2% 16,4% 14,5% 

niet vermeld Count 65 77 142 

% within Jaar 66,3% 63,1% 64,5% 

Total Count 98 122 220 

% within Jaar 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square ,918
a
 3 ,821 

Likelihood Ratio ,927 3 ,819 

Linear-by-Linear Association ,234 1 ,628 

N of Valid Cases 220   

a. 1 cells (12,5%) have expected count less than 5. The 

minimum expected count is 4,45. 
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 Kruistabel 10b: werksituatie en type krant 

 

 

Kruistabel werksituatie en type krant  

Significantieniveau: p=0,891 

   type krant 

Total    Kwaliteit Populair 

Werksituatie werkloos Count 13 23 36 

% within type krant 15,7% 16,8% 16,4% 

niet werkloos Count 3 7 10 

% within type krant 3,6% 5,1% 4,5% 

werklozen en werkende armen Count 11 21 32 

% within type krant 13,3% 15,3% 14,5% 

niet vermeld Count 56 86 142 

% within type krant 67,5% 62,8% 64,5% 

Total Count 83 137 220 

% within type krant 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square ,624
a
 3 ,891 

Likelihood Ratio ,633 3 ,889 

Linear-by-Linear Association ,493 1 ,483 

N of Valid Cases 220   

a. 1 cells (12,5%) have expected count less than 5. The 

minimum expected count is 3,77. 
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 Kruistabel 11a: afkomst en jaar 

Kruistabel afkomst en jaar  

Significantieniveau p= 0,234 

   Jaar 

Total    2007 2011 

Afkomst autochtoon Count 13 12 25 

% within Jaar 13,3% 9,8% 11,4% 

allochtoon Count 0 1 1 

% within Jaar ,0% ,8% ,5% 

beide Count 12 26 38 

% within Jaar 12,2% 21,3% 17,3% 

niet vermeld Count 73 83 156 

% within Jaar 74,5% 68,0% 70,9% 

Total Count 98 122 220 

% within Jaar 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 4,272
a
 3 ,234 

Likelihood Ratio 4,726 3 ,193 

Linear-by-Linear Association 1,054 1 ,304 

N of Valid Cases 220   

a. 2 cells (25,0%) have expected count less than 5. The 

minimum expected count is ,45. 
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 Kruistabel 11b: afkomst en type krant 

 

Kruistabel afkomst en type krant  

Significantieniveau: p=0,879 

   type krant 

Total    Kwaliteit Populair 

Afkomst autochtoon Count 10 15 25 

% within type krant 12,0% 10,9% 11,4% 

allochtoon Count 0 1 1 

% within type krant ,0% ,7% ,5% 

beide Count 14 24 38 

% within type krant 16,9% 17,5% 17,3% 

niet vermeld Count 59 97 156 

% within type krant 71,1% 70,8% 70,9% 

Total Count 83 137 220 

% within type krant 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square ,674
a
 3 ,879 

Likelihood Ratio 1,015 3 ,798 

Linear-by-Linear Association ,002 1 ,967 

N of Valid Cases 220   

a. 2 cells (25,0%) have expected count less than 5. The 

minimum expected count is ,38. 
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 Kruistabel 12a: woonsituatie en jaar 

 

Kruistabel woonsituatie en jaar  

Significantieniveau: p=0,393 

   Jaar 

Total    2007 2011 

Woonsituatie huurder Count 15 10 25 

% within Jaar 15,3% 8,2% 11,4% 

dakloze Count 2 5 7 

% within Jaar 2,0% 4,1% 3,2% 

huurder + dakloze Count 1 1 2 

% within Jaar 1,0% ,8% ,9% 

gratis wonen Count 0 1 1 

% within Jaar ,0% ,8% ,5% 

niet vermeld Count 80 105 185 

% within Jaar 81,6% 86,1% 84,1% 

Total Count 98 122 220 

% within Jaar 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 4,095
a
 4 ,393 

Likelihood Ratio 4,487 4 ,344 

Linear-by-Linear Association ,831 1 ,362 

N of Valid Cases 220   

a. 6 cells (60,0%) have expected count less than 5. The 

minimum expected count is ,45. 
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 Kruistabel 12b: woonsituatie en type krant 

 

Kruistabel woonsituatie en type krant  

Significantieniveau: p =0,927 

   type krant 

Total    Kwaliteit Populair 

Woonsituatie huurder Count 10 15 25 

% within type krant 12,0% 10,9% 11,4% 

dakloze Count 3 4 7 

% within type krant 3,6% 2,9% 3,2% 

huurder + dakloze Count 1 1 2 

% within type krant 1,2% ,7% ,9% 

gratis wonen Count 0 1 1 

% within type krant ,0% ,7% ,5% 

niet vermeld Count 69 116 185 

% within type krant 83,1% 84,7% 84,1% 

Total Count 83 137 220 

% within type krant 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square ,882
a
 4 ,927 

Likelihood Ratio 1,218 4 ,875 

Linear-by-Linear Association ,092 1 ,761 

N of Valid Cases 220   

a. 6 cells (60,0%) have expected count less than 5. The 

minimum expected count is ,38. 
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 Kruistabel 13a: recode illustratie en type krant 

 

Kruistabel recode illustratie en type krant  

Significantieniveau: p ≤ 0,01 

   type krant 

Total    Kwaliteit Populair 

Recode illustratie ja, 1 illustratie Count 24 73 97 

% within type krant 38,1% 62,4% 53,9% 

ja, 2 illustraties Count 4 8 12 

% within type krant 6,3% 6,8% 6,7% 

nee Count 35 36 71 

% within type krant 55,6% 30,8% 39,4% 

Total Count 63 117 180 

% within type krant 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 10,879
a
 2 ,004 

Likelihood Ratio 10,851 2 ,004 

Linear-by-Linear Association 10,752 1 ,001 

N of Valid Cases 180   

a. 1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 4,20. 
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 Kruistabel 13b: recode illustratie en jaar 

 

 

Kruistabel recode illustratie en jaar 

Significantieniveau: p ≤ 0,01 

   Jaar 

Total    2007 2011 

Recode illustratie ja, 1 illustratie Count 30 67 97 

% within Jaar 48,4% 56,8% 53,9% 

ja, 2 illustraties Count 0 12 12 

% within Jaar          ,0% 10,2% 6,7% 

nee Count 32 39 71 

% within Jaar 51,6% 33,1% 39,4% 

Total Count 62 118 180 

% within Jaar 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 10,387
a
 2 ,006 

Likelihood Ratio 14,089 2 ,001 

Linear-by-Linear Association 3,218 1 ,073 

N of Valid Cases 180   

a. 1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 4,13. 
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 Kruistabel 14a: omvang tekst en type krant 

 

Kruistabel omvang tekst en type krant  

Significantieniveau: p= 0,166 

   type krant 

Total    Kwaliteit Populair 

Omvang tekst kort bericht Count 8 18 26 

% within type krant 9,6% 13,1% 11,8% 

middellang bericht Count 46 87 133 

% within type krant 55,4% 63,5% 60,5% 

lang bericht Count 29 32 61 

% within type krant 34,9% 23,4% 27,7% 

Total Count 83 137 220 

% within type krant 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 3,595
a
 2 ,166 

Likelihood Ratio 3,551 2 ,169 

Linear-by-Linear Association 3,162 1 ,075 

N of Valid Cases 220   
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 Kruistabel 14b: omvang illustratie en type krant 

 

Kruistabel omvang illustratie en type krant  

Significantieniveau: p= 0,743 

   type krant 

Total    Kwaliteit Populair 

Omvang illustratie Minder dan tekst. Count 16 40 56 

% within type krant 57,1% 49,4% 51,4% 

+/- even groot als tekst. Count 7 26 33 

% within type krant 25,0% 32,1% 30,3% 

Groter dan tekst. Count 5 15 20 

% within type krant 17,9% 18,5% 18,3% 

Total Count 28 81 109 

% within type krant 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square ,595
a
 2 ,743 

Likelihood Ratio ,604 2 ,739 

Linear-by-Linear Association ,249 1 ,618 

N of Valid Cases 109   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 5,14. 
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 Kruistabel 15a: maand en jaar 

 

Kruistabel maand en jaar  

Significantieniveau: p ≤ 0,001 

   Jaar 

Total    2007 2011 

Maand februari Count 12 8 20 

% within Jaar 12,2% 6,6% 9,1% 

april Count 24 12 36 

% within Jaar 24,5% 9,8% 16,4% 

juni Count 7 17 24 

% within Jaar 7,1% 13,9% 10,9% 

augustus Count 2 3 5 

% within Jaar 2,0% 2,5% 2,3% 

oktober Count 44 44 88 

% within Jaar 44,9% 36,1% 40,0% 

december Count 9 38 47 

% within Jaar 9,2% 31,1% 21,4% 

Total Count 98 122 220 

% within Jaar 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 24,736
a
 5 ,000 

Likelihood Ratio 26,006 5 ,000 

Linear-by-Linear Association 10,688 1 ,001 

N of Valid Cases 220   

a. 2 cells (16,7%) have expected count less than 5. The 

minimum expected count is 2,23. 
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 Kruistabel 15b  maand en type krant 

 

Kruistabel maand en type krant  

Significantieniveau: p ≤ 0,01 

   type krant 

Total    Kwaliteit Populair 

Maand februari Count 7 13 20 

% within type krant 8,4% 9,5% 9,1% 

april Count 20 16 36 

% within type krant 24,1% 11,7% 16,4% 

juni Count 14 10 24 

% within type krant 16,9% 7,3% 10,9% 

augustus Count 3 2 5 

% within type krant 3,6% 1,5% 2,3% 

oktober Count 27 61 88 

% within type krant 32,5% 44,5% 40,0% 

december Count 12 35 47 

% within type krant 14,5% 25,5% 21,4% 

Total Count 83 137 220 

% within type krant 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 15,162
a
 5 ,010 

Likelihood Ratio 14,992 5 ,010 

Linear-by-Linear Association 7,800 1 ,005 

N of Valid Cases 220   

a. 2 cells (16,7%) have expected count less than 5. The 

minimum expected count is 1,89. 
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 Kruistabel 16a: na recode rubriek:   

 

 

 

 

  

Recode rubriek 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Recode 

rubriek 

(1)Binnenland / politiek 

/ economisch en fin./ 

nieuws/ bis / politiek en 

economisch 

58 26,4 34,3 34,3 

(2)Regio 93 42,3 55,0 89,3 

(3)Cultuur/ 

opinie&analyse / 

yo!Life/ media/ reporter/ 

Vrijuit 

18 8,2 10,7 100,0 

Total 169 76,8 100,0  

Missing onbekend 51 23,2   

Total 220 100,0   
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Kruistabel 16a: rubriek en type krant 

Significantieniveau: p ≤ 0,001 

   type krant 

Total    Kwaliteit Populair 

Recode rubriek (1)Binnenland / politiek / 

economisch en fin./ nieuws/ bis / 

politiek en economisch 

Count 42 16 58 

% within type krant 
66,7% 15,1% 34,3% 

(2)Regio Count 6 87 93 

% within type krant 9,5% 82,1% 55,0% 

(3)Cultuur/ opinie&analyse / 

yo!Life/ media/ reporter/ Vrijuit 

Count 15 3 18 

% within type krant 23,8% 2,8% 10,7% 

Total Count 63 106 169 

% within type krant 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 84,749
a
 2 ,000 

Likelihood Ratio 94,183 2 ,000 

Linear-by-Linear Association 9,339 1 ,002 

N of Valid Cases 169   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 6,71. 
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 Kruistabel 16b: rubriek en jaar 

 

Kruistabel rubriek en jaar  

Significantieniveau: p = 0,058 

   Jaar 

Total    2007 2011 

Recode rubriek (1)Binnenland / politiek / 

economisch en fin./ nieuws/ bis / 

politiek en economisch 

Count 27 31 58 

% within Jaar 
45,8% 28,2% 34,3% 

(2)Regio Count 28 65 93 

% within Jaar 47,5% 59,1% 55,0% 

(3)Cultuur/ opinie&analyse / 

yo!Life/ media/ reporter/ Vrijuit 

Count 4 14 18 

% within Jaar 6,8% 12,7% 10,7% 

Total Count 59 110 169 

% within Jaar 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 5,678
a
 2 ,058 

Likelihood Ratio 5,663 2 ,059 

Linear-by-Linear Association 5,368 1 ,021 

N of Valid Cases 169   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 6,28. 
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Bijlage IV Beschrijving van de illustraties 
 

Groep 1: acties tegen armoede (37 illustraties) 

 

- HLN 10.10.07: geknoopte lakens tegen armoede (naar aanleiding van campagne 17 

oktober). 

- HLN 18.10.07 (pg13): slotmanifestatie na optocht tegen armoede: twee artiesten en 

een groot publiek. 

- HLN 18.10.07 (pg 14): persoon die soep uitdeelt. 

- HLN 18.10.07 (pg14): soepbedeling 

- HLN 18.10.07 (pg14): Bijschrift: “Guido Belcanto (met gitaar) en de andere zangers 

gisteren in het station van Turnhout, waar ze hun lied voorstelden”: Tien leden van 

vzw Armen nemen ’t Woord en de zanger. 

- HLN 18.10.07 (pg 15): podium, publiek. 

- HLN 18.10.07 (pg 16): geknoopte lakens tegen armoede. 

- HLN 15.12.07: groep mensen die helpen in de voedselbank Deinze. 

- NB 08.06.07: groep mensen die aan het picknicken zijn met bijschrift: “In het 

Kapermolenpark werd een biobrunch voor armen georganiseerd”. 

- NB 18.10.07 (pg 21): koor dat zingt tegen armoede naar aanleiding van Werelddag 

tegen Armoede. 

- NB 18.10.07 (pg 26): leerlingen met geknoopte lakens. 

- NB 18.12.07: De werkgroep Mensen voor Mensen uit Beersel poseert met gerief voor 

voedselpakketten. 

- NB 21.12.07: Medewerkers van Welzijnszorg aan een schoolbord. Bijschrift 

“Medewerkers van Welzijnszorg vroegen op de markt aandacht voor armoede binnen 

de schoolmuren”. 

- GVA 29.12.07: foto van voedselpakket en twee bovenlichamen van mensen. 

- DS 01.12.11: kinderen bij een spandoek met vele afdrukken van handjes (als actie 

tegen kinderarmoede). 

- DM 21.10.11: foto 1: uitgestald voedsel, foto 2: persoon die aangewezen is op 

voedselbedeling (Reginald, herkenbaar op de foto, oude man). 

- HLN 01.04.11: verschillende deelnemers aan een congres over werkende armen. 

- HLN 13.10.11: sfeerfoto van actie tegen armoede op het Leuvense Ladeuzeplein. 

- HLN 15.10.11: groep leerlingen uit basisschool die op de speelplaats witte ballonnen 

oplaten tegen armoede. 

- HLN 18.10.11 (pg21): enkele vrouwelijke medewerksters bij Familiezorg Vlaanderen 

vzw hangen een wit geknoopt laken uit op de Werelddag van Verzet tegen Armoede. 

- HLN 18.10.11 (pg18): vrijwilligster die soep uitdeelt in een Oostends stadspark. 

- HLN 18.10.11 (pg 18): Wijkcentrum De Kring uit Eeklo voert actie tegen armoede 

aan het stadshuis. 

- HLN 18.10.11 (pg 19): burgemeester van Lier en raadslid die armoederapport 

overhandigd krijgen. 

- HLN 20.10.11: grote groep kinderen met spandoek die een optocht houden tegen 

kinderarmoede. 

- HLN 06.12.11: Marleen Merckx, actrice uit soapserie Thuis, die soep uitdeelt tegen 

kinderarmoede. 
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- HLN 20.12.11: enkele vrouwen die een actie op poten hebben gezet tegen armoede: 

soep uitdelen. 

- HLN 23.12.11:  actievoerder deelt soep uit op de markt aan passanten. 

- NB 15.10.11: leerlingen die witte ballonnen oplaten. 

- NB 18.10.11 (pg 27): vrijwilligster die soep uitdeelt aan man. 

- NB 18.10.11 (pg 29): enkele mensen die deelnamen aan een wandeling tegen 

armoede. 

- NB 19.10.11 (pg 27): burgemeester die handtekening zet tegen armoede. 

- NB 21.10.11: kinderen in een optocht tegen armoede. 

- NB 03.12.11 (pg 40): kinderen aan een spandoek met handafdrukken tegen armoede. 

- NB 24.12.11: vrijwilligers bij samengestelde kerstpakketten om uit te delen. 

- NB 26.12.11: vrijwilligers die aan het koken zijn. 

- GVA 18.10.11 (pg 42): groep mensen met spandoek en ballonnen tegen armoede + 

organisaties die soep uitdelen. 

- GVA 18.10.11 (pg 43): groep mensen op de Antwerpse Groenplaats naar aanleiding 

van actie tegen armoede. 

 

Groep 2: mensen die aan het woord komen (46 illustraties) 

 

- DS 17.10.07: foto van twee Marokkaanse vaders die getuigen over armoede, een van 

hen wou niet herkenbaar op de foto. 

- DS 29.10.07: twee vrouwelijke coördinatoren van een Gentse vzw die tegen armoede 

strijdt. 

- DS 01.12.07: bijschrift bij foto van drie vrouwen met overgewicht: “Martine, Roos en 

Kristel. ‘Waarom armen vaak last hebben van overgewicht? Frieten zijn goedkoper 

dan gezond eten’.” 

- NB 13.10.07: twee personen van vzw De Lage Drempel in Mechelen. 

- NB 17.10.07 (pg2): Danny Verachtert. Man kijkt ongelukkig en lijkt wat onverzorgd 

met felle baard. 

- NB 18.10.07 (pg 22): Luc Muraille, coördinator van inloopcentrum De Vaart. 

- GVA 11.10.07 (pg 12): Greet Baart, vrouw in armoede met Chris Lenaerts van 

organisatie Recht-Op. 

- GVA 11.10.07 (pg 18): foto van journalist Sacha Van Wiele bij opiniestuk. 

- GVA 17.10.07(pg 22): Bijschrift: “Riet Pauwels van De Keeting helpt onder meer 

Mechelaar Flor in zijn strijd tegen armoede.” 

- DS 24.06.11 (pg 12): vrouw die deelneemt aan een kookworkshop voor een euro. 

- DS 24.06.11 (pg 13): foto van de bezieler van het kookproject; foto van een gerecht; 

foto van initiatiefnemer en enkele deelnemers samen aan tafel. 

- DS 23.08.11: jeugdwerker Georges Comhair 

- DM 01.04.11: iemand in armoede (onherkenbaar op de foto) die het toilet doorspoelt 

met water dat ze 30 km verderop leende bij haar ouders + close-up van de 

waterleiding die afgesloten werd door de rekening niet te betalen. 

- DM 08.04.11: Deelnemer aan “Rekening in het Rood, Armoede in Vlaanderen”. 

- DM 30.04.11: vader met zijn zoon die getroffen werd door kanker (artikel gaat over 

de financiële consequenties van kanker  kankerarmoede). 

- DM 04.10.11: Vlaamse vrouw (herkenbaar op de foto) die langsgaat bij de 

voedselbedeling in het noorden van Antwerpen. 
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- De Tijd 13.12.11: voorzitter van 11.11.11, Jos Geysels. 

-  HLN 23.02.11: Bijschrift: “De leden van de nieuwe Partij Tegen Armoede (PTA) 

met hun lijsttrekker Marc Soenen (vooraan)”. 

- HLN 28.02.11: Minister Pascal Smet en schepen Resul Tapmaz. 

- HLN 29.04.11: Dirk Masquillier, Sonia Bertels en Marina Conard tijdens de opening 

van Erm ’n Erm. 

- HLN 03.06.11: personen van Mensen voor Mensen waarvan een vrouw op de 

voorgrond met een boek over armoede. 

- HLN 11.10.11: groepsfoto van gedeputeerde Gelijke Kansen, OCMW-voorzitter en 

een man die de provinciale studie “armoede in Vlaams-Brabant” mee hielp 

uitbouwen. 

- HLN 07.12.11: coördinator Gülay Temur van De Keeting (Mechelse vereniging waar 

armen het woord nemen). 

- HLN 09.12.11 (pg 17): Bijschrift: “Philippe De Maesschalck van het Steunpunt 

Sociale Planning dat het dossier opstelde”. 

- HLN 09.12.11 (pg 17 ): twee senioren (mannen) op café. 

- HLN 30.12.11: Anny De Windt met gewonnen boeken die ze zal schenken aan 

kinderen in armoede. 

- NB 12.02.11: foto van een jeugdzorgwerker/gemeenteraadslid en Guido Didelez, 

medeauteur van een boek over armoede. 

-  NB 17.02.11: enkele mensen van de hulporganisatie Bezorgd om Mensen in Tienen. 

- NB 22.02.11: groep mensen van de nieuwe Partij tegen Armoede in Kortrijk met 

onder andere voorzitter Marc Soenen. 

- NB 12.04.11: Geert, een van de personen uit het tv-programma Rekening in het Rood, 

poseert met zijn hondje in een rommelige kelder waar hij woont. 

- NB 20.04.11: Gert Bueken, die aan de armoede kon ontkomen. 

- NB 28.04.11: Bijschrift: “Raymonda Goffart uit Erpe-Mere en dichter Rudi De Koker 

schreven elk vijftien gedichten over armoede.” 

- NB 16.06.11 (pg2):  journaliste Liesbeth Van Impe 

- NB 18.10.11 (pg25): enkele mensen van Limburgse armoedeverenigingen  

- NB 18.10.11 (pg 25): perswoordvoerder van hulporganisatie De Keeting.  

- NB 03.12.11 (pg37): onderzoeker Filip De Maesschalk. 

- NB 08.12.11 (pg 25): deelnemers aan programma Rekening in het Rood, moeder met 

dochter en kleindochter. 

- NB 08.12.11 (pg 28): mensen van projecthuis De Dreef. 

- GVA 07.06.11: vakantiefoto van vrouw in rolstoel met haar twee kinderen op een 

speelplein + grafiek vakantiegangers met Steunpunt Vakantieparticipatie. 

- GVA 27.06.11: Thierry, arme man. 

- GVA 14.10.11: Bijschrift: “Hans Van Cauwenberghe met de zangeressen van‘Onze 

Rijkdom’.” De acteur begeleidt een groep van twaalf Antwerpenaars die uit de 

armoede komen. 

- GVA 18.10.11 (pg 43): Nona Bagdasaryan, vrouw met dochter op de foto. 

- GVA 01.12.11: professor Jan Vranken met fietser op de achtergrond. 

- GVA 03.12.11 (pg 24): OCMW-voorzitter Koen Anciaux 

- GVA 03.12.11 (pg 27): Chris Timmerman van het Centrum Migratie en Interculturele 

Studies (CeMIS).  

- GVA 30.12.11: jong gezin met kind. 
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Groep 3:  grafieken, tabellen, kaartjes en cartoons (14 illustraties) 

 

- DS 04.04.07: affichecampagne van Decenniumdoelen 2017, geef armoede geen kans: 

toont lege badkuip en opschrift “Een warm bad is voor Anita een eeuwigheid 

geleden”. 

- DS 28.04.07: grafiek van armoederisicodrempel, geeft percentage individuen onder 

armoederisicodrempel weer in Wallonië, Vlaanderen en België, tussen 1999 en 2005. 

Volgens deze grafiek zou vooral Wallonië er slecht voor staan, zeker in vergelijking 

met Vlaanderen. De titel van het artikel luidt dan ook “Tussen Vlaanderen en 

Wallonië gaapt armoedekloof”. 

- DT 20.02.07: grafiek van kinderen en volwassenen in een jobloos gezin, cijfers uit 

2006. België positioneert zicht in het midden. 

- DS 16.06.11: cartoon die weinig met armoede te maken heeft: twee “Vlaamse 

leeuwen” en de ene zegt “In vergelijking met Griekenland is ’t zeker niet slecht”. 

- DS 05.10.11: cartoon die inspeelt op het niet of slechts gedeeltelijk betalen van 

schoolrekeningen ten gevolge van armoede. 

- DS 15.10.11: Zowel een infografiek over wat een kind om financiële redenen mist 

(onderscheid tussen kinderen boven en onder de armoededrempel) en een foto van 

twee lachende/gelukkige kinderen. 

- HLN 08.12.11: kaartje van Vlaams-Brabant met alle gemeentes dat het gemiddelde 

inkomen aangeeft. 

- HLN 09.12.11 (pg 17): kaartje met deelgemeenten uit Vlaams-Brabant dat het 

gemiddelde inkomen aangeeft. 

- HLN 09.12.11 (pg 17): kaartje van het Pajottenland dat het gemiddelde inkomen 

aangeeft. 

- NB 16.06.2011 (pg 12): grafiek armoederisico verschillende Europese landen 

tegenover België en Vlaanderen. 

- NB 26.08.11: soort infografiek waarbij percentages weergegeven worden in cirkels 

met daarbij de illustratie van een man die voorovergebogen zit en het gezicht 

afschermt met de armen. 

- GVA 19.02.11: grafiek van aantal gezinnen met budgetmeter voor energie. 

- GVA 27.06.11: kaartje van energiearmoede in Vlaanderen. 

- GVA 03.12.11 (pg 26): tabel met aantal leefloners in centrumsteden. 

 

Groep 4: rest (12 illustraties) 

 

- DS 17.10.07: Filippijns kind dat tussen het afval zit:  

- DM 16.10.07: klein stukje kaars dat brandt tegen een donkerzwarte achtergrond met 

de bovenkop: “91.600 gezinnen uitgesloten door hun commerciële 

energieleverancier”. 

- HLN 11.10.07: twee mannen aan het werk aan Arte Povera, een kunstwerk van 

recyclagemateriaal, gemaakt door kunstenaars en armen. 

- GVA 17.10.07(pg 61): Artikel met onderkop “Studie bevestigt clichés: uit armoede 

geraak je niet snel weg”. Hierbij wordt voor een uiterst cliché beeld gekozen van een 

oude bedelende vrouw met het bijschrift: “Bedelen blijft een zichtbare vorm van 

armoede”. 
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- DS 28.04.11: zwart-witfoto van een kerstdiner van het Leger des Heils in 1929 

- DS 21.06.11: twee kinderen met een donkere huidskleur op straat bij een kapotte 

koelkast. 

- DS 14.10.11: vier kinderen die op straat spelen in een verloederde buurt, het kind dat 

centraal staat, ziet er onverzorgd uit. 

- DS 20.12.11: naar aanleiding van een dode dakloze: onduidelijke afbeelding van een 

bebloed lichaam. 

- DM 16.06.11: sociale woningen in opbouw getroffen door vandalisme. 

- De Tijd 22.10.11: bedelende vrouw met hoofddoek. 

- De Tijd 02.12.11: allochtone kinderen op straat. 

- GVA 02.12.11: gesluierde vrouw met haar rug naar de foto met als bijschrift 

“Gekleurde armoede blijft een groeiend probleem”.  
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