
Gekleurde Armoede & Hulpverlening: Sociaal Werkers en Cliënten aan het Woord 

Een Recensie 

Bea van Robaeys & Kristel Driessens, beiden docent, hebben een boek gepubliceerd met de naam 

“Gekleurde Armoede & Hulpverlening: Sociaal Werkers en Cliënten aan het Woord”. 

Dit boek is het resultaat van een onderzoek naar de visie van sociaal werkers en arme cliënten van 

etnisch-culturele minderheden (ECM) – de zogenaamde ‘gekleurde armen’ - omtrent de 

hulpverlening. De auteurs hebben hiervoor diepte interviews afgenomen van 20 sociaal werkers in 

Vlaanderen en 16 allochtone cliënten.  

Ze hadden twee onderzoeksvragen: 

 Welke denkkaders hebben de sociaal werkers over gekleurde armoede? 

 Wat zijn de ervaringen met de hulpverlening en verwachtingen van de cliënten? 

Als we eerst kijken naar het verhaal van de hulpverleners, dan merken we dat het werken met ECM 

vooral als moeilijk ervaren wordt. Dit omwille van de communicatiemoeilijkheden (bv. niveau 

Nederlands) en de verschillende leefwerelden (bv. genderrelaties:‘de onderdrukte Moslima’ ). 

Daarnaast wordt er een spanning aangevoeld in tussen afstand & nabijheid en tussen de 

afhankelijkheid en de autonomieverhoging van de cliënt. Veel sociaal werkers vinden namelijk 

dat deze gekleurde armen te dichtbij komen en dat zij als hulpverleners te veel moeten 

overnemen.  

Daarnaast worstelen ze met de zorgcultuur van hun organisaties. Ze moeten een beleid uitvoeren 

voor een doelgroep waarvoor hulpverlening niet op afgestemd is. 

“We krijgen die heel moeilijk doorverwezen, omdat heel veel diensten nog steeds 

niet met allochtonen werken, wat eigenlijk echt schandalig is” (p. 72) 

Een interessante bevinding komt op vraag “hoe leggen de sociaal werkers de samenhang tussen 

armoede en migratieachtergrond uit?” Helaas horen we hier bijna nooit een verklaring die verwijst 

naar het niveau van de samenleving. Enkele sociaal werkers gebruiken het cultureel 

schuldmodel om armoede bij allochtonen te verklaren. Complexe situatie wordt heel snel 

gereduceerd tot een cultureel probleem. 

“de cultuurverschillen zijn vaak een onderliggende problematiek. Meer durf ik daar 

niet over te zeggen.” (p. 83) 

“de taal, tradities, door cultuur zijn ze minder aan de arbeidsattitude gepast. 

Cultuur houdt hen in armoede” (p. 84) 

Op de vraag “behandelen jullie de allochtone armen anders dan de autochtone armen?” geven de 

hulpverleners drie perspectieven.  

De eerste groep heeft een universalistische benadering. Ze behandelen de allochtonen en de 

autochtonen gelijk. De tweede groep vindt dat de cultuurverschillen de inhoud maken van de 

hulpverlening. Bepaalde sociaal werkers informeren zich daarom op voorhand over bepaalde 

culturen. Anderen vinden deze diversiteit een belemmering voor de integratie in, bijvoorbeeld de 

arbeidsmarkt. Men verwijst dan naar het dragen van een hoofddoek en het vasten in ramadan. Dit 

komt overeen met het cultureel schuldmodel.  

“ik denk dat we als de basishouding hebben: je bent hier wel in België en hier 

gelden de Belgische spelregels” (p. 89) 

Een derde groep instrumentaliseert de cultuur en maakt er gebruik van om de hulpverlening te 

doen slagen. Bv. een hulpverlener gebruikt religieuze argumenten om een cliënt te activeren:  

http://www.lannoocampus.be/gekleurde-armoede-en-hulpverlening


“Als jij hier komt aankloppen dan verwacht jij dat de gemeenschap voor jou zorgt, 

dat kan niet hé, volgens je geloof?” (p. 91) 

Hoofdstuk 5 geeft het woord aan de cliënten. Het beeld hiervan is opvallend positief als het over de 

hulpverlening gaat. Cliënten hebben vooral last van de papieren logica, de organisatie van de 

hulpverlening en niet zozeer van de hulpverlener zelf.  

Het contrast tussen de visies van de hulpverleners en de cliënten komt ook naar voren. Terwijl de 

sociaal werkers zeggen moeilijkheden te ervaren in communicatie met de allochtone armen, 

zeggen deze cliënten zelf dat ze zich begrepen voelen. Terwijl de sociaal werkers veel belang 

hechten aan de rol van cultuur in de hulpverlening, is het voor de cliënten van weinig belang. 

Belangrijker vinden ze de luisterende, begripvolle houding van de sociaal werker: 

“I: verkies je dat het iemand van jouw herkomst is? 

C: voor mij is dat gelijk.” (p. 118) 

 

We kunnen besluiten dat het boek heel interessante inzichten biedt. Het toont nog eens aan hoe de 

ontmoeting met de ander helemaal niet vanzelfsprekend is. Wat opvalt, is het gebrek aan 

structurele kijk op armoede bij de sociaal werkers (weinig die armoede als een sociaal-

maatschappelijk probleem beschouwen). De auteurs waarschuwen hier voor het gebruik van 

cultureel schuldmodel.  

Zonder een antwoord te geven op de vraag “waarom bestaat een dergelijke visie bij een groep 

hulpverleners?”, pleiten de auteurs voor divers-sensitief en empowerend sociaal werk. Hun 

aanbevelingen zijn gebaseerd op het micro, meso en macro niveau tegelijk en rijk. Toch vinden we 

dat ze duidelijker en minder vaag gesteld mogen worden.  

Dit boek lezen doet soms pijn omdat het de donkere kant van de hulpverlening toont, maar geeft 

ook hoop als je de getuigenissen van dankbare cliënten leest. Al bij al draagt het zeker bij voor 

iemand die de valkuilen in de transculturele zorg wil vermijden en een betere hulpverlening wil 

bieden.  
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