
 

 

 

 

België is een welvaartsstaat, maar toch leven 1,6 miljoen mensen hier in armoede, ongeveer 15% van de bevolking. 

Hoe is dat mogelijk? Zijn we dan niet allemaal beschermd door de sociale zekerheid en andere vormen van sociale 

bescherming? Onze sociale bescherming zorgt ervoor dat je hulp en ondersteuning krijgt waar nodig en dat de 

dienstverlening die mensen moet ondersteunen in hun behoeften optimaal functioneert. Wie arm is, is onvoldoende 

beschermd tegen allerlei risico’s en vindt geen toegang tot de nodige diensten en voorzieningen om zijn sociale 

rechten te laten gelden. In de praktijk leven 1,6 miljoen mensen in ons land in een situatie van sociale 

ONDERbescherming.  

Deze feiten roepen enkele prangende vragen op: Hoe gaat het met onze sociale bescherming en onze 

welvaartsstaat? Deze staan onder druk, maar hoe groot is het probleem? Wat moet er gebeuren om het probleem 

van onderbescherming te remediëren? Als dat niet gebeurt, wat zijn dan de gevolgen voor alle Belgen en mensen in 

armoede in het bijzonder? 

 

KNOOPPUNT 

ARMOEDE DAAGT SOCIALE BESCHERMING UIT! 

Dr. WIM VAN LANCKER (Centrum Sociaal Beleid - Universiteit Antwerpen) 

DINSDAG 25 NOVEMBER 2014 - KU LEUVEN CAMPUS KULAK KORTRIJK - 19u30 

 

Knooppunt is een samenwerkingsverband tussen beweging.net Midden & Zuid West-Vlaanderen, 

ACV, Katholieke Hogeschool VIVES, Postuniversitair Centrum KU Leuven Kulak en Welzijnszorg.  



 

 

 

 

 

Knooppunt zet zijn traditie verder om moeilijke en actuele thema’s voor een breed publiek te verduidelijken.  

Dit jaar belicht Knooppunt dan ook graag het campagnethema van Welzijnszorg. 

Samen met Dr. Wim Van Lancker (Centrum Sociaal Beleid - Universiteit Antwerpen) gaan we op zoek naar passende 

antwoorden op de vele vragen rond sociale onderbescherming. 

 

 
 

 

 

 

 

KNOOPPUNT 

ARMOEDE DAAGT SOCIALE BESCHERMING UIT! 

DINSDAG 25 NOVEMBER 2014 - KU LEUVEN CAMPUS KULAK KORTRIJK - 19u30 

PRAKTISCH: 

Deelnameprijs: €2 - drankje na de lezing inbegrepen (avond zelf betalen)  
Onthaal vanaf 19u, aanvang om 19u30  
Locatie: KU Leuven Campus Kulak, gebouw A, E. Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk  

Info en inschrijving: sander.deflo@beweging.net | 051 240 444  (inschrijven voor dinsdag 18 november 2014) 
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