
 

Q & A Webinar Kansarmoedeatlas West-Vlaanderen 2021 

1) Wanneer wordt de drempelwaarde overschreden? Bij overschrijding van 1 van de indicatoren of 

bij overschrijding van alle indicatoren van die dimensie? Dus wanneer wordt een dimensie als 

overschreden aangeduid? 

Voor de 4 dimensies worden er op buurtniveau scores berekend (gemiddeldes). Voor de dimensies 

huishouden en herkomst is dat een gemiddelde van de 3 indicatoren; voor de dimensies financiële 

kwetsbaarheid en gezondheid is dit het gemiddelde van de ene indicator.  

Per dimensie wordt er een drempelwaarde berekend. Daarvoor worden alle buurten gerangschikt 

van hoog naar laag en wordt die drempelwaarde zo bepaald dat 15% van de buurten een hogere 

score/waarde hebben dan de drempelwaarde. Zo worden de meest kwetsbare buurten op dat 

kenmerk weerhouden. Vervolgens bekijken we hoeveel keer een buurt de drempelwaardes 

overschrijdt. Buurten die 3 of 4 keer van de 4 dimensies erboven scoort, beschouwen we als 

kansarm. 

2) Waarom werden deze 2 doelgroepen gekozen? 

 

Deze 2 doelgroepen zijn bevolkingsgroepen die een verhoogd risico op armoede lopen, wat telkens 

opnieuw blijkt uit onderzoek. De resultaten van de EU-SILC enquête van 2019 toont dit duidelijk 

aan. Gemiddeld heeft 1 op de 10 inwoners in Vlaanderen een hoog armoederisico. Voor 

minderjarigen geldt dit voor 19% van hen en voor ouderen voor 16%.  

Zelf krijgen we, bij het steunpunt Data & Analyse, ook heel vaak vragen over deze 2 doelgroepen. 

 

3) Zou huisvesting / huurondersteuning alvast geen belangrijke impact kunnen hebben? 

 

Dat kan eventueel een impact hebben. We geloven heel sterk dat flankerend beleid vanuit de lokale 

besturen een belangrijke rol speelt naast structurele maatregelen vanuit de federale overheid. 

Maar het is erg moeilijk, of zelfs onmogelijk, om de impact van zo’n maatregelen te gaan meten op 

een objectieve manier. Er bestaat geen (fijnmazige) data die ons die inzichten kan geven. 

 

4) Ik vroeg mij af waarom de indicator werkloosheid niet meer opgenomen is? 

 

In de statistische analyses om de nieuwe indicatoren te bepalen werden ook indicatoren 

opgenomen omtrent werkloosheid. Maar omwille van 2 redenen werd er uiteindelijk geen dimensie 

werkloosheid opgenomen. Ten eerste hanteren we bij de data omtrent werkloosheid een extra 

voorwaarde om vertekeningen te vermijden die veroorzaakt worden door kleine absolute 

aantallen, namelijk de aanwezigheid van minstens 20 werkzoekenden per buurt. Slechts 392 

buurten (van de 1302 buurten) voldoen aan deze voorwaarde, wat er voor zorgt dat je eigenlijk die 

dimensie maar toepast op die 392 buurten. Ten tweede zagen we bij de analyses dat deze dimensie 

weinig bijdraagt aan de 4 andere dimensies. Buurten die hoog scoren op de werkloosheidsdimensie 

werden reeds door de combinatie van de andere 4 dimensies als kansarme buurt aangeduid. 

Bijgevolg concludeerden we dat de toevoeging van een vijfde dimensie werkloosheid weinig zinvol 

zou zijn. 

 



 

5) Hebben jullie ook data over andere doelgroepen vb alleenstaanden, koppels zonder kinderen, 

werkloosheidsuitkeringen, ziekte-uitkeringen,... 

 

Jazeker. Bij het steunpunt Data & Analyse beschikken we over databanken met data van het 

Rijksregister, VDAB, Kadaster, Onderwijs, … We leveren heel vaak maatwerk af: we gaan voor een 

concrete vraag naar data op zoek naar relevante cijfers en indien gewenst maken we hier een 

rapport over op maat. 

Daarnaast wil ik ook nog onze website promoten, die we in samenwerking met alle andere Vlaamse 

provincies beheren: https://provincies.incijfers.be 

Op deze website worden alle data verzameld die er zijn voor gans Vlaanderen. Je kan er cijfers 

vinden over heel uiteenlopende thema’s: bevolking, socio-economische positie, onderwijs, 

welvaart en armoede, wonen, mobiliteit, gezondheid, landbouw, klimaat, … Sommige data is 

beschikbaar tot op gemeenteniveau, andere data op fijnmaziger niveau zoals wijken of statistische 

sectoren. Er worden ook thematische rapporten aangeboden. De website wordt voortdurend 

uitgebreid. Zeker een kijkje waard! 

 

Voor meer info: 

data.analyse@west-vlaanderen.be 

www.west-vlaanderen.be/dataenanalyse 
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