
Bekroonde student stroomt door naar sociale economie 
 

“Sociale economie moet armoede ook structureel bestrijden” 
 
Pieter Decelle is een schoolvoorbeeld van doorstroom. Doorstroom van de 
schoolbanken naar de sociale economie, welteverstaan. De jongeman 
bekroonde zijn academisch parcours met een doorwrochte masterproef over 
structurele armoedebestrijding in de sociale economie. Het Fonds Piet 
Cleemput beloont hem voor zijn kritische analyse met de eretitel ‘thesis van 
het jaar’. Ondertussen vertaalt Pieter zijn theoretische conclusies al in de 
praktijk, bij De Winning.  
 
De kerntaak van de sociale economie is het activeren van personen uit 
kansengroepen, zoals laaggeschoolden, allochtonen, personen met een 
arbeidshandicap en ouderen. Geen simpele opdracht, als je weet dat 70 procent van 
de niet-werkende werkzoekenden tot die groepen behoort.  
 
“Via sociale economie uit de armoede klimmen” 
 
Pieter Decelle beet zich met bezieling vast in deze problematiek, al sinds zijn 
studententijd. Waarom? Werk vinden en behouden biedt mensen een springplank 
om uit de armoede te ontsnappen: “Tijdens mijn opleiding ‘sociaal werk’ verdiepte ik 
me in de verschillende theoretische visies op sociaal werk. Hoe kan de sociale 
economie doelgroepmedewerkers uit de armoede tillen? Er zijn drie 
stromingen, die een ander antwoord naar voren schuiven.”  
 
“De sociale economie concentreert zich traditioneel op het micro-niveau: hoe 
kunnen we het gebrek aan competenties bij een individu wegwerken of 

compenseren (bv. via 

omgeving van het individu liggen (meso-niveau), of in structurele 
maatschappelijke drempels (macro-niveau). Elk van die drie niveaus legt de 
oorzaak van armoede elders, maar de drie visies verdienen evenveel aandacht.”  
 
Vijf structurele drempels  
 
In het kader van zijn masterproef ging Pieter na of de krijtlijnen van de structurele 
aanpak (macro-niveau) terug te vinden zijn in de sociale economie. ‘Structurele 
drempels voor armoedebestrijding’ en ‘macro-niveau’, dat klinkt behoorlijk zwaar. 
Maar wat wil dit concreet zeggen binnen de sociale economie? Met die vraag trok 
Pieter naar mensen uit het werkveld, om hen in een diepte-interview aan de tand te 
voelen.  
 
Opvallend is dat sociale werkers erkennen dat er structurele drempels zijn: “In 
mijn masterproef komen vijf problematisch drempels voor armoedebestrijding aan het 
licht. Betaalbare huisvestiging blijkt een eerste significante drempel. Personen uit 
kansengroepen zijn meestal aangewezen op huurwoningen. Omdat de huurprijzen in 
de steden de pan uit swingen, blijven ze steken op het platteland, ver van de meeste 
jobs. Ook betaalbare kinderopvang springt in het oog. Een alleenstaande moeder 



kan namelijk pas beginnen werken als ze beroep kan doen op georganiseerde 
kinderopvang.”  
 
De veranderende arbeidsmarkt en het werkgeversbeleid in de reguliere 
economie zijn nog twee hardnekkige drempels: “Door de jaren heen zijn functies 
een pak complexer geworden. Mensen met een lagere scholingsgraad vallen zo al 
snel uit de boot. De vele vooroordelen op de arbeidsmarkt en het gebrek aan 
begeleiding in de reguliere economie maken de puzzel nog complexer. Tenslotte is 
de scholingsgraad bepalend. Wie een diploma behaalt, vergroot zijn jobkansen 
enorm.”  
 
Structurele armoedebestrijding = onontgonnen terrein  
 
Hoewel sociale werkers in de sociale economie de structurele drempels wel 
(h)erkennen, focussen ze op tot nader order vooral begeleiding op microniveau: 
“Structurele armoedebestrijding is vooralsnog onontgonnen terrein in de sociale 
economie. Pas wanneer de kloof tussen sociale werkers en cliënten helemaal 
dichtgroeit, krijg je een duidelijk inzicht in de leefwereld van je cliënten. En dan 
kunnen beide partijen reflecteren over de structurele oorzaken van armoede. Naast 
de individuele problemen van onze doelgroepmedewerkers moeten we ook aandacht 
schenken aan structurele vormen van uitsluiting.” 
 
Van de theorie naar de praktijk 
 
Een kristalheldere academische aanbeveling, maar hoe vertalen we dat in de 
praktijk? Pieter blijkt meer dan een denker, hij ‘doet’ ook. Na zijn studies ging hij aan 
de slag in het sociale economiebedrijf De Winning.  
 
Hier geniet hij de vrijheid om concrete oplossingen uit te dokteren, in het kader van 
het ESF-project Werknet: “In een eerste fase botste ik op bijkomende structurele 
drempels (nvdr. naast de vijf drempels in de masterthesis). Ook beperkte mobiliteit, 
een gebrekkige kennis van het Nederlands en een te laag zelfbeeld weerhouden 
mensen om uit het dal der armoede te klimmen.”  
 
De oplossing ligt mogelijk in een nauw samenwerkingsverband tussen bestaande 
dienstverleners in verschillende domeinen. De jongste maanden organiseerden 
we brainstormsessies en workshops, die we nu in een concept gieten (hoe zou zijn 
samenwerkingsverband er concreet kunnen uitzien?).” Dit concept test Pieter uit in 
een proeftuin, om daarna zijn bevindingen met de buitenwereld te delen.  
 
Spin-off(s): groen & bier  
 



Door het succes van Talea willen we verder evolueren naar een 
netwerkorganisatie, en nog andere spin-offs opstarten. Een concept in uitwerking is 

bijvoorbeeld een commerciële stadsbrouwerij, gekoppeld aan een horecazaak. 

 
 
Op maandag 14 maart reikt het Fonds Piet Cleemput de prijs voor de beste 
masterproef uit aan Pieter Decelle. Wie meer wil weten over structurele 
armoedebestrijding in de sociale economie is welkom in auditorium Jean Monnet op 
de Campus Sociale Wetenschappen van de KU Leuven (Parkstraat 45, 30000 
Leuven). Inschrijving graag vóór vrijdag 4 maart via 
eva.vanpassel@soc.kuleuven.be. 
 
 
Interview afgenomen in opdracht van de Vlaamse overheid en socialeeconomie.be.  
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