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Millions of people living in the 
Third World are still unfree. 
Even if they are not technically 
slaves, they are denied 
elementary freedoms and 
remain imprisoned in one way 
or another by economic 
poverty, social deprivation, 
political tyranny or cultural 
authoritarianism. The main 
purpose of development is to 
spread freedom and its 
'thousand charms' to the 
unfree citizens. 
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De capability
approach

• Wetenschappelijke bijdrage 
tot wegwerken van 
concrete onrechtvaardig-
heden en bescherming van 
kwetsbare minderheden 

•Focus op levenskwaliteit - het hebben van keuzes en 
mogelijkheden 
•Capaciteiten: talent of vermogen om iets te 
presteren/bereiken 
•Wat een persoon doet en is, wat een persoon 
bereikt, is afhankelijk van zijn mogelijkheden en 
keuzes
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Belang van 
geld/middelen

• Belangrijk is wat goederen kunnen mogelijk maken 
voor mensen (inkomen als instrument)

• de nodige materiële input om een bepaald 
functioneringsniveau te bereiken varieert naar de 
levensomstandigheden

• Belang van objectieve en subjectieve indicatoren 

• Belang van positieve vrijheid (belang van welzijn, 
handelingsbekwaamheid, keuzemogelijkheden)

• menselijke ontwikkeling losgekoppeld 
van economische indicatoren 
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Vlaamse definitie van 
armoede

‘ Armoede is een netwerk van 
sociale uitsluitingen dat zich
uitstrekt over meerdere gebieden
van het individuele en collectieve
bestaan. 
Het scheidt de armen van de 
algemeen aanvaarde
leefpatronen van de samenleving. 
Deze kloof kunnen ze niet op 
eigen kracht overbruggen.’ 
(Vranken, Jaarboek armoede en 
sociale uitsluiting)
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Kritieken op armoede-
onderzoek

• Multi-dimensionaliteit in definitie

maar armoede-meting: vaak verengd tot inkomens-
armoede

• Sociale uitsluiting: breder begrip – multi-
dimensionaliteit – dynamische – niveau’s

maar zeer vaag begrip – niet eenduidig

• Deprivatie: 

vaak verengd tot materiële deprivatie – ontbering 
owv financiële tekorten 
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Armoede voor Sen

• een algemeen gebrek aan 
mogelijkheden om het soort leven 
te leiden dat men wil

• Multi-dimensioniteit: Deprivatie 
aan basis’capabilities’ (elementair 
fysieke en sociale)

• Onderscheid tussen actuele kansen/ mogelijkheden 
en middelen (rekening houden met diversiteit aan 
behoeften)
• Onderscheid tussen beperking en keuze
• linken aan mensenrechten en vrijheid
• Geen lijst van capabilities: contextafhankelijk
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7 verrijkende inzichten uit 
deze armoede-bril

• Verarmde levens, niet alleen lege portemonées

• Focus op gedwongen deprivatie, niet op vrijwillig 
gekozen niet-participatie (keuzevrijheid/beperking)

• Gebrek aan middelen niet als enige beperking 

• Multidimensionele aard van armoede - VRIJHEID

• Respect voor nauwe definitie en zicht houden op 
bredere – gebrek aan leefkwaliteit, welzijn 
deprivatie van rechten/mogelijkheden

• Aandacht voor diversiteit tussen mensen 

• contextueel operationaliseren – belangrijk voor 
begrijpen en bestrijden van armoede (evaluatie)
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Naar visie op 
armoedebestrijding

• rechtvaardige maatschappij geeft mensen de 
vermogens om hun leven zo goed mogelijk zelf in 
te richten 

• gebrek aan publieke diensten en welzijnszorg, aan 
gezondheidszorg en onderwijs, zorgt voor 
beperkingen in vrijheid om deel te nemen aan 
sociale, politieke en economische leven in een 
gemeenschap (Sen, 1999)

• Bevrijding van armoede als een 
fundamenteel recht - recht op 
maken van persoonlijke keuzes - de 
mogelijkheid om rechten te verzilveren 

9

Samenspel micro-macro

• Essentiële voorwaarden bevorderen die kunnen 
leiden tot leven dat past bij menselijke waardigheid 
en minimale rechtvaardigheid

• Steun aan opbouw van gewaardeerde 
bekwaamheden is recht (geen individuele 
verantwoordelijkheid)

• Institutionele, economische en 
structurele processen hebben een 
impact op individuele vrijheid en 
mensenrechten en armoede 
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Link met EMPOWERMENT

Empowerment is viewed as a process: the mechanism 
by which people, organizations and communities gain 
mastery over their lives. (Rappaport, 1984)

Empowerment is een proces van versterking waarbij
individuen, organisaties en gemeenschappen greep
krijgen op de eigen situatie en hun omgeving en dit via 
� het verwerven van controle,
� het aanscherpen van kritisch bewustzijn
� en het stimuleren van participatie
(Van Regenmortel, 2002)
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Voorwaarden op macro-vlak

• Belang van overheidsoptreden en 
overheidsuitgaven (kwaliteitsvol 
onderwijs, betaalbare 
gezondheidszorg, niet-discriminatie, 
kansen op werk, basiswelvaart)

- Garanderen van vrije meningsuiting

- Mogelijkheden tot politieke participatie

- Toegankelijkheid van sociale rechten 

• ‘beredeneerde concensus’ - belang 
van basisdemocratie – geen 
paternalisme
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Vertaling naar meso-niveau

• arbeid zo inrichten dat het 
- Structureel bijdraagt tot verhoging 

van capaciteiten van werkenemers

- Bron voor ontwikkeling van 
persoonlijke vermogens en 
mogelijkheden (Fons Leroy)

• mobiliserende en 
participatiebevorderende 
instrumenten 

• Bevorderen en ondersteunen van 
groepsprocessen 

• Empowermentkansen bieden aan 
gemeenschappen 
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Werken aan samen-leven
vanuit micro-niveau

(mogelijkheden leren kennen en over reflecteren)  

• Rechtvaardige samenleving vraagt individu

- Tolerant en pluralistisch van ingesteldheid

- Open voor andere levensvormen en idealen

- Respect voor vrijheid van anderen

- Acceptatie van verschillen 

• Rationele debatten over 
concreet leed – aanklagen van 
kleine onrechtvaardigheden

• Stem geven aan iedereen en 
mogelijkheid om zich verbaal 
te uiten 
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Meerwaarde van capability
approach?

• Raamwerk voor beleidsevaluatie en 
effectiviteitsmeting voor faciliterende maatregelen

- capaciteitenset uitgebreid? 

- vrijheidsmarge vergroot? 

- vermogensbronnen doen toenemen? 

- Weg naar duurzame integratie?  

- Effecten op gezondheid, vrijetijdsbesteding, sociale 
contacten, gezinsleven? 

• Manier om via dialoog over onrechtvaardigheden 
tot sociale verandering te komen

• Samenspel van structure en agency

15

‘What people can do and be is in turn contingent 
on having competencies and opportunities. 
Opportunities are provided by social 
environments. To ensure capability, social 
circumstances must offer opportunities for 
individual competency to be developed and 
exercised… individual development is contingent 
of supportive social environment (Amartya Sen) 


