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“While the causes of social exclusion may be structural, its effects can be ameliorated or exacerbated by the
attitudes, activities and policies of governmental bodies”.

(Percy-smith, 2000, p. 6) 

“Voulez-vous donc donner à l’Etat de la consistance? Rapprochez les degrés extrêmes autant qu’il est pos-
sible: ne souffrez ni des gens opulents ni des gueux. Ces deux états, naturellement inséparables, sont
également funestes au bien commun; de l’un sortent les fauteurs de la tyrannie en de l’autre les tyrans [...]”.

(Rousseau, 1762, Du Contrat Social ou Principes du Droit Politique, 1e ed., Rey, Amsterdam, GF Flam-
marion, Livre II, chapitre IX, p. 91)

Dit onderzoek werd op initiatief van het ministerie van Economische
zaken uitgevoerd in opdracht van de Federale Diensten voor Weten-
schappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden (DWTC), in
het kader van het onderzoeksprogramma “Transitie naar de infor-
matiemaatschappij: perspectieven en uitdagingen voor België”. De
auteur bedankt beide instellingen voor hun ondersteuning.
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I Inleiding en probleemstelling

Het Federaal Planbureau (FPB) kreeg in het kader van een onderzoekscontract
met de federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aan-
gelegenheden (DWTC) de opdracht een studie te realiseren getiteld: “Transitie
naar de informatiemaatschappij: perspectieven en uitdagingen voor België”. Eén
luik van dit onderzoek slaat op de impact van deze transitie op de situatie van
armoede en dualiseirngstendenzen in België. Het FPB heeft dit onderzoeksluik
opgedeeld in twee fasen en publicaties. In een eerste fase hebben Jean-Maurice
Frère en Christophe Joyeux (2000) in het rapport ‘ICT en dualisering: een inleiden-
de studie’ de termen armoede, sociale uitsluiting en dualisering conceptueel
uitgeklaard. De diverse armoedemeetmethodes alsmede de omvang en kenmer-
ken van armoede in België en in een Europese context werden vervolgens
beschreven. Deze studie verkent tenslotte mogelijke verbanden tussen de eerder
beschreven armoedesituaties en evoluties op het vlak van Informatie- en Com-
municatietechnologieën (ICT). In een tweede fase, waarin dit working paper
kadert, wordt de relatie tussen ICT en dualisering zowel inhoudelijk als statistisch
verder uitgediept. De onderzoeksvragen zullen in dit eerste hoofdstuk worden
toegelicht. Door middel van een analyse van de Panel Studie van Belgische Huis-
houdens (PSBH) zal worden getracht deze onderzoeksvragen te beantwoorden.

Om onder meer om de realisatie van dit rapport te begeleiden heeft het FPB een
interne werkgroep ‘Dualisering’ opgericht.  Michel Englert, Micheline Lambrecht
en Nadine Gouzée maken er onder meer deel van uit. Hun kritische kanttekenin-
gen hebben veel aan deze studie bijgedragen en daarvoor dank ik hen. In het
bijzonder worden Jean-Maurice Frère (eveneens lid van de FPB-werkgroep ‘Dua-
lisering’) en Mario Pandelaere (Katholieke Universiteit Leuven) met dank
genoemd: eerstgenoemde voor zijn hulp bij het uitklaren van conceptuele en sta-
tistisch-methodologische aspecten van armoede(meting) in eerdere versies van
dit rapport, laatstgenoemde voor zijn onmisbare hulp bij het toepassen van een
aantal statistische technieken en het interpreteren van de resultaten daarvan. Na-
tuurlijk blijven alle fouten hierbij de verantwoordelijkheid van de auteur.

Dit working paper is een verkorte versie van een ongepubliceerd onderzoeksver-
slag wat bij de auteur opgevraagd kan worden. Voor een meer uitgebreide
bespreking van de theorie, de exacte beschrijving van de data en een meer diep-
gaande weergave van de resultaten van de statistische analyses, wordt naar dit
verslag verwezen. 

De problematiek van dualisering, armoede en sociale uitsluiting is de laatste ja-
ren steeds prominenter op de agenda van wetenschappers, politici en
ambtenaren gekomen. Dit geldt niet alleen voor België maar zeker ook voor Eu-
ropa als geheel. Deze ontwikkeling kadert in de gedachte dat materiële
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deprivatie, werkloosheid en verschillende andere vormen van uitsluiting symp-
tomen zijn van een dieper probleem of tot dit probleem aanleiding kunnen geven.
Dit probleem is bekend als ‘armoede’ of ‘sociale uitsluiting’-al naargelang de de-
finitie-, het idee dat mensen buiten de maatschappij komen te staan en niet meer
in staat zijn om aan het maatschappelijk leven in al zijn aspecten deel te nemen.
In het geval van geïnterneerden is deze uitsluiting om diverse redenen door de
rechterlijke macht opgelegd en dus overduidelijk. Ook heeft vrijwel iedereen wel
een idee welke andere groepen van personen dit betreft: onder meer daklozen, al-
coholisten, drugsverslaafden en illegalen. 

Echter, naast deze groepen zijn er wellicht nog anderen die dit lot heeft getroffen.
Bij deze personen valt de armoede minder op, hetgeen niet wil zeggen dat de ge-
volgen van deze situatie niet minder dramatisch hoeven te zijn. Daar komt bij dat
het mogelijke bestaan van een grote groep arme gezinnen tot een situatie van du-
alisering leidt. Ook is het zo dat de identificatie van welke huishoudens het nu
eigenlijk betreft, tot dusver een probleem is gebleken en gebleven, hoewel het wel
mogelijk is om risicogroepen vast te stellen. Er is dus sprake van een ernstig
maatschappelijk probleem waar vanuit wetenschappelijke hoek nog veel over te
leren valt, en waar nog veel beleidsmaatregelen mogelijk en noodzakelijk lijken.
Het is om deze redenen dat de aandacht van zowel wetenschappers als beleids-
makers zich steeds meer op deze groep armen of uitgeslotenen richt. 

Eén van de meest belangrijke veranderingen die gedurende de laatste decennia
hebben plaatsgevonden, maar waarvan de gevolgen pas de laatste jaren écht
goed zichtbaar worden, betreft de onstuitbare opmars van informatie- en com-
municatietechnologie (ICT) in het dagelijks leven en de maatschappij. De
toepassingen van ICT zijn tot in alle uithoeken van onze samenleving doorge-
drongen, of zijn bezig dat te doen, en het niet kunnen omgaan met ICT zou
mogelijk dus tot armoede kunnen leiden. Ook zou het kunnen dat als gevolg van
het arm zijn van een huishouden of persoon, deze om welke reden dan ook niet
in staat is om de ontwikkelingen op ICT-gebied bij te houden. Vermoedelijk is er
dus sprake van een vicieuze cirkel. Het staat buiten kijf dat het zeer belangrijk is
dat deze cirkel wordt doorbroken, omdat de ontwikkelingen in de ICT door zullen
gaan en wellicht zelfs zullen versnellen. Indien het inderdaad zo is dat er een ver-
band is tussen het niet gebruiken van ICT-goederen en armoede of uitsluiting, dan
zal dit probleem zich in de toekomst dus versterken. 

Al deze overwegingen kunnen worden samengebracht in de volgende vragen die
aan de basis van dit luik van het onderzoek naar het verband tussen ICT en armoe-
de liggen. Een voorwaarde voor het bestaan van een verband tussen armoede en
ICT is natuurlijk dat armoede empirisch bestaat. De eerste vraag is dus:

“Kan er een empirische onderbouwing voor multidimensionele armoede en dualisering
worden gevonden, met andere woorden: is er sprake van een duale samenleving?”

Indien het antwoord op deze vraag bevestigend is, dan is de tweede vraag:

“Zijn er verbanden tussen dualisering en het bezit van ICT-goederen door huishoudens?” 
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Indien op deze vraag bevestigend kan worden geantwoord, komt de volgende
vraag daar logisch uit voort:

“Wat zijn de mogelijke verklaringen voor deze verbanden?”

Het maatschappelijke belang van deze studie is op alle bovenstaande overwegin-
gen gebaseerd. Diepgaandere kennis over armoede, uitsluiting en een eventuele
dualisering in de Belgische samenleving is onontbeerlijk, en dit geldt ook voor
kennis over het verband met ICT. Immers, het is slechts op basis van deze kennis
dat beleid kan worden geënt.

Wat betreft het wetenschappelijk belang van deze studie zijn er twee zaken te
noemen. Ten eerste poogt deze studie op een zo veel mogelijk objectieve en sta-
tistische manier het bestaan van dualisering of multidimensionele armoede,
samen met de determinanten van armoede, aan te tonen. Met ‘objectief en statis-
tisch’ wordt bedoeld dat de nodige beslissingen zo veel mogelijk op statistische
gronden zullen worden genomen. Het doel is vast te stellen hoeveel procent van
de steekproef als arm kan worden gekenmerkt, en door welke dimensies deze ar-
moede beschreven wordt, zonder dat het aantal dimensies, de inhoud daarvan
als het verband tussen de dimensies en het al dan niet arm zijn, op vooropgestel-
de keuzes of aannames zijn gebaseerd. Wetenschappelijk gezien is dit het meest
innovatieve aspect van deze studie. Daarnaast en ten tweede wordt op basis van
zowel een theoretisch als een empirisch model het verband tussen multidimen-
sionele armoede en ICT-bezit beschouwd. Vanuit methodologisch oogpunt ver-
dient dit de voorkeur boven een benadering waarbij ICT-bezit in verband wordt
gebracht met een aantal kenmerken waarvan men vooropstelt dat ze verband
houden met multidimensionele armoede. 

De opbouw van dit working paper is als volgt: in het tweede hoofdstuk  zullen
de begrippen “multidimensionele armoede” en “dualisering” worden gedefini-
eerd. In het derde hoofdstuk zal het theoretische verband tussen ICT en
dualisering uitgebreid worden besproken. Het vierde hoofdstuk zal beginnen
met de presentatie en bespreking van een empirisch model wat de relatie legt tus-
sen de data en de te beantwoorden onderzoeksvragen. Hier zullen de toe te
passen statistische technieken kort worden besproken. Er zijn een grote hoeveel-
heid mogelijke indicatoren van multidimensionele armoede uit de PSBH-dataset
van het jaar 1998 afgeleid, en na een korte bespreking van deze variabelen, zullen
de resultaten van deze technieken worden besproken. Het resultaat van dit
hoofdstuk zal zijn dat de onderliggende dimensies van armoede zichtbaar zullen
worden. Ook zal blijken dat er in de steekproef een belangrijke minderheid arme
huishoudens kan worden afgeleid, waardoor er sprake is van een situatie van
dualisering. 

In het vijfde hoofdstuk zal met eenvoudige statistische technieken de relatie tus-
sen multidimensionele armoede en het bezit van verschillende ICT goederen
worden gelegd. De bestudeerde ICT-goederen zijn de kleurentelevisie, de video-
recorder, de telefoon, het antwoordapparaat, de personal computer, de gsm en de
internetaansluiting. Komt de dualisering in de maatschappij overeen met de ‘di-
gital divide’? Anders gezegd, bezitten armen minder of minder moderne ICT-
goederen?

In het zesde en laatste hoofdstuk zullen op basis van de eerdere hoofdstukken
verschillende conclusies worden getrokken. 
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II Definities

Deze studie heeft betrekking op het mogelijke verband tussen multidimensionele
armoede en het bezit van ICT-goederen. Een goed begrip van wat ‘multidimen-
sionele armoede’ is, is daarom van groot belang. In deze studie wordt de definitie
van Vranken gevolgd, aangezien deze definitie vaak wordt gebruikt in Belgische
en Europese beleidsdocumenten en dus op politiek en bestuurskundig vlak er-
kenning heeft gekregen. Met name is het het uitgangspunt van een Europees
initiatief, wat tot het Belgische Nationaal Actieplan voor Sociale Insluiting aanlei-
ding heeft gegeven (zie onder meer Vranken, 2001(b), p. 337). 

De definitie van armoede is gebaseerd op het begrip ‘sociale uitsluiting’. Le-
vecque en Vranken (2000, p. 54) definiëren sociale uitsluiting als een combinatie
van effecten.

TABEL 1 - Sociale uitsluiting 

Gebaseerd op Levecque en Vranken, 2000, Schema 1, p. 54 en Vranken, 2001, schema 1, p. 42.

Volgens de auteurs is het centrale concept ‘relatie’. “Hiërarchie verwijst ernaar
dat sociale relaties tussen individuen en groepen nevenschikkend of onderschik-
kend kunnen zijn. ‘Breuklijn’ refereert aan het al dan niet continue karakter van
de relatie. [...] Sociale uitsluiting ontstaat wanneer de eenheden (individuen, po-
sities of groepen) niet enkel hiërarchisch geordend zijn [...] maar wanneer tevens
duidelijke breuklijnen optreden” (idem, 2000, p. 54), waardoor het moeilijker of
zelfs onmogelijk wordt om deze hiërarchie zelf te doorbreken en ‘hogerop’ te ko-
men. Het zal duidelijk zijn dat hiërarchie in vrijwel elke ontwikkelde
samenleving voorkomt, al was het maar omdat mensen verschillen in de mate
waarin zijn in staat zijn economische en maatschappelijke waardering te genere-
ren. Het is in praktijk dus vooral de mate waarin sociale breuklijnen voorkomen,
die het risico van sociale uitsluiting zal bepalen. 

De definitie van armoede in de multidimensionele zin van het woord vertrekt
van sociale uitsluiting. Multidimensionele armoede wordt gezien als “een net-
werk van sociale uitsluitingen dat zich uitstrekt over meerdere gebieden van het
individuele en collectieve bestaan. Het scheidt de armen van de algemeen aan-
vaarde leefpatronen van de samenleving. Deze kloof kunnen ze niet op eigen
kracht overbruggen” (Levecque et.al., 2000, p. 42). Het belang van deze definitie

Breuklijn Hiërarchie

Neen Ja

Neen Sociale differentiatie Sociale ongelijkheid

Ja Sociale fragmentering Sociale uitsluiting
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is inhoudelijk in de zin dat het multidimensionele aspect in combinatie met de
onmacht om iets aan de situatie te doen, nog eens extra in de verf wordt gezet.
Armoede is een resultante van sociale uitsluitingen op verschillende dimensies.
In deze studie zal worden nagegaan of één van deze dimensies betrekking heeft
op het gebied van ICT en de digitale samenleving. 

Indien er in het vervolg van deze studie over ‘armoede’ wordt gesproken, zal
daarmee multidimensionele armoede in de zin van Vranken worden bedoeld.
Unidimensionele armoede, het gebrek aan inkomen of goederen, zal daarentegen
‘deprivatie’ worden genoemd. Afsluitend moet ‘dualisering’ gedefinieerd wor-
den. Er is sprake van dualisering of een duale samenleving indien er in de
maatschappij een belangrijke minderheid die door armoede getroffen wordt, ge-
vonden kan worden. Aangezien dualisering een verschil tussen arme en niet-
arme bevolkingsgroepen inhoudt, is dualisering ook een multidimensioneel be-
grip. Anders gezegd komt dualisering voor indien er op verschillende dimensies
van uitsluiting een tweedeling kan worden gemaakt tussen de in- en uitgeslote-
nen, én indien de uitsluitingen in de verschillende dimensies met elkaar
samenhangen. In het geval van ICT wordt deze uitsluiting in de internationale li-
teratuur omschreven als ‘digital divide’. 
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III ICT, armoede en dualisering: 
het theoretische model

In dit derde hoofdstuk zal nader worden ingegaan op het verband tussen ICT en
armoede. Het in kaart brengen van de relaties tussen ICT en armoede kan gebeu-
ren aan de hand van onderstaande figuur 1. 

A. Het theoretische model

1. Basiseffecten

De bespreking van figuur 1 begint links bovenin bij het blokje ‘ICT’. Hier nu zijn
er twee basiseffecten; ten eerste is er de mate waarin verschillende huishoudens
toegang hebben tot ICT. Anders gezegd is dit het effect van ontwikkelingen in de
ICT-wereld op consumptie- en productiegoederen in de breedste zin van het
woord (pijl 1). Indien het inderdaad zo is dat bepaalde typen huishoudens syste-
matisch meer toegang hebben tot ICT dan anderen, dan is er in de terminologie
van de OESO (OECD, 2001) sprake van een ‘digital divide’. Hier zal later op worden
teruggekomen. Het tweede basiseffect is het effect van ICT aan de productiezijde,
dat wil zeggen het effect van ICT op de economie als geheel. Wat zullen de macro-
en meso-economische effecten van ICT zijn (pijl 2), en hoe zal de arbeidsmarkt ver-
anderen? (pijl 5; zie Dekkers en Bogaert, 2001, voor een overzicht). De meso- en
macroeconomische effecten komen in deze studie niet aan bod; de arbeidsmarkt-
effecten (in beperkte mate) wel. De tot hiertoe genoemde processen (pijlen 1 en 2)
zijn van toepassing op de maatschappij als geheel. De overige effecten zijn meer
specifiek van toepassing op armoede.
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FIGUUR 1 - ICT en dualisering – een schematisch overzicht

2. Overige effecten

We beginnen onze analyse opnieuw links bovenin, bij de toegang tot ICT-produc-
ten. De hypothese is dat ICT-consumptiegoederen een zogenaamd ‘top-down
product’ is, hetgeen inhoudt dat economisch en sociaal geprivilegeerden als eer-
ste nieuwe ICT-producten in gebruik zullen nemen, en dat andere groepen later
zullen volgen (van Dijk, et.al., 1998, van Dijk, et.al., 2000). Hierdoor ontstaat de
zogenaamde S-curve die de diffusie van technologie weergeeft (Rogers, 1995).
Een van de gevolgen hiervan is dat er bepaalde groepen op de ontwikkelingen
achterlopen. 

Dit kan op verschillende manieren tot armoede leiden: een van deze manieren is
dat degene die geen of minder ICT-goederen bezit, minder contact meer heeft met
wat er in de maatschappij leeft en welke informatie er wordt aangeboden, waar-
door men de geboden maatschappelijke kansen niet optimaal kan benutten (pijl
3). 

Een andere manier van waarop dit ‘achterlopen’ tot armoede kan leiden, is dat
diegenen die minder toegang hebben tot ICT in de ogen van (potentiële) werkge-
vers een lagere human capital value kunnen hebben (pijl 4). Dit hangt natuurlijk
ook samen met de mogelijk veranderende mate waarin het productieproces ken-
nis en ervaring met ICT vereist (pijl 5; zie Dekkers en Bogaert, 2001, Mortensen en
Pissarides, 1998, Cole, 1986). Een dalende human capital leidt tot een inferieure po-
sitie op de arbeidsmarkt, hetgeen kan leiden tot een vermindering van de sociale
contacten (wegens werkloosheid of een snelle baanwisseling, zoals het geval is bij
interimjobs). Dit  kan weer tot een daling van het gevoel van eigenwaarde kan lei-
den (pijl 6; zie o.a. Warr, 1997, Hoff en Jehoel-Gijsbers, 1998). Echter, dit proces
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kan ook andersom werken; indien men bijvoorbeeld langdurig werkloos is, dan
kan dit leiden tot een afname van het arbeidsethos (uitgedrukt in een afname van
de inspanning om een baan te vinden, ook wel discouraged worker effect
genoemd). 

Daarbij leidt het werkloos zijn op zich tot een verdere afname van de human capi-
tal van een individu (pijl 7; zie Warr, 1987, Hoff en Jehoel-Gijsbers, 1998). Ook zou
het kunnen zijn dat deze personen, omdat ze minder kennis van en ervaring heb-
ben met het gebruik van ICT in huis of in het productieproces, negatievere attitude
ten opzichte van ICT-goederen hebben (Al-gahtani et.al., 1999, Smither et.al, 1994,
Pepermans, et.al., 1996, Dickerson et.al., 1983, Meeks et.al., 1992). Ook speelt hier-
in het minder aanwezig zijn van een referentiegroep waarin deze kennis wél
aanwezig is, een rol (pijl 8; Van Dijk, et.al., 2000, Mahmood et.al., 2000). Dit hangt
natuurlijk ook samen met de verminderde mogelijkheden van het toepassen van
ICT op het werk. Het ligt namelijk niet voor de hand t veronderstellen dat de leden
van de uitgesloten groep -indien ze een baan hebben- in contact zullen komen
met de laatste ontwikkelingen op het gebied van ICT, of dat ze via on-the-job-trai-
ning een grotere kennis van ICT zullen krijgen. Niet-werkenden (inclusief
ouderen) hebben hierdoor een mindere toegang tot ICT. Als laatste -en wellicht
meest belangrijke reden- valt nog te vermelden dat ICT producten vrij duur zijn.
Hierdoor zijn de aanschafmogelijkheden voor diegenen die minder verdienen
(zoals werklozen) minder groot. Ook kan men zich voorstellen dat werknemers
met een lagere arbeidsmarktintegratie verhoudingsgewijs minder vaak op de
werkplek met ICT in aanraking komen, en dus minder ervaring met ICT op kun-
nen doen. Dit alles is vervat in pijl 9.

In bovenstaande figuur 1 zijn de verschillende ‘trajecten’ waarlangs de wissel-
werking tussen ICT en armoede zich afspeelt, in kaart gebracht. Ongetwijfeld zijn
er andere en wellicht meer accurate schematiseringen mogelijk, maar dit schema
maakt vooral duidelijk dat deze wisselwerking kan worden opgedeeld in twee
belangrijke componenten. Deze kunnen worden omschreven als ‘de rol van de
persoon of het huishouden als (ICT-)consument, dus op de consumptiemarkt’ en
ten tweede ‘de rol van de persoon of het huishouden als aanbieder van arbeid,
dus op de arbeidsmarkt). De eerste rol behelst het bezitten en gebruiken van ICT

in de huiselijke kring en in de maatschappij. Zijn er arme huishoudens te onder-
scheiden? Wat bepaalt armoede? Is er een samenhang met het bezitten van
verschillende ICT-goederen? De tweede rol bekijkt de plaats van verschillende
personen op hun werkplek, dit natuurlijk in de veronderstelling dat zij een baan
hebben. zijn er groepen werknemers die binnen het bedrijf een zwakkere positie
hebben dan anderen? Heeft de toepassing van ICT in het productieproces hiermee
te maken? Dit rapport beperkt zich tot de rol van de persoon of het huishouden
als consument van ICT. 

B. Wat bepaalt de adoptie van verschillende ICT-goederen door 
verschillende personen?

Eerder in deze studie werd armoede gedefiniëerd als de resultante van een net-
werk van sociale uitsluitingen op verschillende dimensies. De vraag rees of de
kloof tussen de bezitters en niet-bezitters van ICT-goederen (de digital divide) met
deze andere uitsluitingspatronen zou kunnen samenhangen, met andere woor-
den of arme huishoudens verhoudingsgewijs minder ICT-goederen bezitten. In
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het theoretische model werden verschillende causale verbanden tussen armoede
en ICT-bezit gelegd. Een nadere theoretische bespreking van deze verbanden
moet ingaan op de rol van een persoon of huishouden als ICT-consument. Im-
mers, wellicht kan op basis hiervan worden geargumenteerd welke personen
naar verwachting meer of minder ICT-goederen zullen aankopen. Deze bespre-
king is vooral gebaseerd op van Dijk, de Haan, Rijken (2000) en Rogers (Rogers,
1995). 

Rogers (1995, tabel 5.1, p. 190) onderscheidt verschillende fasen in het aankoop-
proces van goederen. Deze fasen zijn achtereenvolgens bekendheid, verleiding,
besluit, evaluatie en bevestiging. In het kader van deze studie zijn vooral de eer-
ste drie stappen van belang. Gegeven dat een individu met het product bekend
is, stelt Rogers dat hij of zij een innovatie enkel zal aanvaarden indien de ver-
wachte baten de verwachte lasten overtreffen. Deze verwachte baten worden
bepaald door de kenmerken van het product ofwel de innovatie. De productken-
merken zullen dus de diffusiesnelheid van het product bepalen, waarbij
diffusiesnelheid kan worden beschreven als de tijd die het duurt totdat een ge-
middeld type consument het goed aanschaft, uitgaande van het moment van
introductie. Naast baten zijn er bij de aanschaf van een innovatie ook lasten ge-
moeid. Meer bepaald gaat het om de inspanning die het zal vergen om bepaalde
noodzakelijke vaardigheden aan te leren. Hoe meer vaardigheden iemand bezit,
hoe lager de lasten van de aanschaf van de innovatie zullen zijn, en dus hoe snel-
ler de persoon ceteris paribus tot aanschaf over zal gaan. 

Samengevat bepalen de productkenmerken de absolute diffusiesnelheid of de
mate waarin een goed ‘aanslaat’ bij de gemiddelde consument. Er wordt geen on-
derverdeling naar consumenten gemaakt. De consumentkenmerken bepalen
daarentegen de snelheid van aanschaf van een product in verhouding tot andere
consumenten. In de volgende paragrafen zullen een aantal product- en consu-
mentenkenmerken worden besproken.

De verschillende productkenmerken zijn achtereenvolgens:

1. Complexiteit. Dit betreft de moeite die het kost om met het product om te
gaan. Vrijwel alle tegenwoordige ICT producten zijn ‘meerlagig’ en dit
houdt in dat één knop verschillende functies kan hebben. Het meest
opvallende voorbeeld hiervan is natuurlijk de pc. Het is duidelijk dat een
hogere complexiteit samengaat met een lagere penetratiegraad of diffusie-
snelheid.

2. Compatibiliteit. Naarmate een product beter past bij de normen, waarden,
behoeften en eerdere ervaringen binnen een leefgemeenschap, zal de
penetratiegraad hoger zijn. Het beste voorbeeld hiervan is de gsm; de
enorme populariteit van deze ICT-toepassing kan niet alleen verklaard
worden door de eenvoudige bediening, maar zeker ook doordat iedereen
weet waarvoor een telefoon dient. 

3. Testbaarheid. Dit betreft de mate waarin een consument vertrouwd kan
raken met een nieuw product voordat hij of zij tot de aanschaf overgaat.
Dit verschaft informatie over de overige productkenmerken, reduceert
onzekerheid en leidt daarom tot een hogere penetratiegraad. 
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4. Zichtbaarheid. Het effect van zichtbaarheid op de penetratiegraad is per
saldo vermoedelijk positief. Een grotere zichtbaarheid leidt verschaft
potentiële kopers informatie over waarvoor men het product kan gebrui-
ken. Een grotere zichtbaarheid leidt hierom tot een hogere penetratie-
graad, zeker indien het product daarenboven statusverhogend werkt. 

5. Relatief voordeel. Dit betreft de mate waarin een innovatie als beter gezien
wordt dan zijn voorganger. Dit betreft prijsvoordeel, kwaliteit en
gebruiksmogelijkheden. Natuurlijk leidt een groter relatief voordeel tot
een hogere penetratiegraad. 

De consumentenkenmerken worden uitgedrukt in termen van de verschillende
hulpbronnen die een consument ter beschikking staan-en die dus bepalen hoe
goed of slecht hij of zij met bepaalde ICT-goederen zal kunnen omgaan. Deze
hulpbronnen bestaan uit cognitieve, sociale en materiële hulpbronnen. 

1. Cognitieve hulpbronnen. Het gebruik van (met name meerlagige) producten
veronderstelt bepaalde gebruikersvaardigheden. In dit kader kunnen er
twee belangrijke typen van vaardigheden die deze adoptie vergemakkelij-
ken, worden onderscheiden. Dit is, ten eerste, literacy, wat een uitdrukking
is van de mate waarin men met schriftelijke informatie kan omgaan. Ten
tweede is er numeracy, wat een maatstaf is van in hoeverre men met kwan-
titatieve informatie om kan gaan. De cognitieve hulpbronnen van een per-
soon is een latente variabele die bijvoorbeeld benaderd kan worden door
variabelen als het opleidingsniveau, beroepskeuze en geslacht. Dit hangt
samen met pijlen 1 en 4 in figuur 1: indien de numeracy en literacy van een
persoon laag is, dan kan men verwachten dat hij of zij minder toegang zal
hebben tot ICT en dat zijn of haar human capital daarom lager zal liggen. 

2. Sociale hulpbronnen. Dit is de mate waarin er in de sociale kring van de
consument ervaring met het product en al dan niet positieve waardering
voor het product is. Ook hier weer speelt het hebben van een baan een rol,
aangezien het vaak in het kader van het werk is dan mensen met ICT in
contact komen, en dus van de ervaringen van anderen kunnen leren. Dit
beschrijft pijlen 6 en 8 in figuur 1.

3. Materiële hulpbronnen. Dit betreft het hebben van tijd en geld. Het effect
van inkomen ligt voor de hand. Hoe meer men verdient, hoe meer men
(absoluut en verhoudingsgewijs) aan luxe-goederen als ICT kan en wil
besteden. Aangezien inkomen samenhangt met het hebben van een baan
zou men kunnen concluderen dat het hebben van een baan tot een hogere
ICT-consumptie zal leiden (in samenhang met het effect van het hebben
van een baan op de culturele en sociale hulpbronnen).

Er kan worden aangenomen dat het effect van de consumentenkenmerken op de
positie van een groep in de snelheid van acceptatie van een ICT-goed, onder meer
bepaald wordt door de productkenmerken van het goed. Hierdoor kunnen ver-
schillen in gebruik van ICT-goederen tussen huishoudens of personen met
verschillende kenmerken worden verklaard uit combinaties van product- en con-
sumentenkenmerken. Indien bijvoorbeeld een bepaald ICT-goed een hoge
complexiteit heeft, dan zullen variabelen die de literacy en numeracy van een per-
soon weerspiegelen, belangrijker zijn dan wanneer het een goed met een lage
complexiteit betreft. De conclusie die op basis van de bovengenoemde informatie
zouden kunnen worden getrokken, is dat de penetratiegraad van ICT producten
bij laag-opgeleide gezinnen met een laag inkomen wellicht achter zou kunnen
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blijven liggen, vooral omdat deze goederen complex en meerlagig zijn. Verder
zijn ze vaak duur en zeker voor computers is de compatibiliteit en de testbaarheid
vrij laag. 

In de paragraaf 4.2. van het onderzoeksverslag werden cijfers met betrekking tot
het bezit van verschillende ICT-goederen door verschillende huishudens in de lid-
staten van de Europese Unie met elkaar vergeleken. De algemene conclusie was
dat er inderdaad een ruwe opdeling in ICT-goederen kan worden gemaakt naar
de mate waarin zij beroep doen op de beschikbaarheid van hulpbronnen voor het
huishouden, samengevat onder het begrip human capital.  De voorlopige conclu-
sie was dat een aantal ICT-goederen de traditionele armoedepatronen bevestigen
en zelfs versterken (zie ook Van Dijk et.al., 2000). 
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IV Het empirische model: 
hoe wordt armoede zichtbaar gemaakt, 
en hoe wordt het verband met de digital 
divide gelegd?

A. Het empirische model

Dit onderzoek bestudeert de relatie tussen het bezit van ICT en armoede. De vraag
is of de recente ICT-revolutie al dan niet positieve gevolgen voor de deelname van
verschillende groepen in onze maatschappij zal hebben. In dit vierde hoofdstuk
wordt de rol van huishoudens als consument van ICT, en het verband met armoe-
de, in een empirisch model geanalyseerd. De eerste stap hierin is het presenteren
en bespreken van een empirisch model wat het verband tussen de verschillende
variabelen beschrijft. Op basis van dit model wordt daarna een keuze van de sta-
tistische technieken gemaakt en verdedigd.

Een empirisch model is een model wat het verband tussen de verschillende em-
prische variabelen en de te beantwoorden onderzoeksvragen legt. Het
uitgangspunt van het empirische model is het theoretische model (figuur 1), en
de eerder genoemde onderzoeksvragen. Op basis van dit empirische model dient
dan een afgewogen keuze voor de te gebruiken analysetechnieken te worden ge-
maakt. Het theoretische model zoals in figuur 1 is weergegeven, legt een aantal
verbanden tussen armoede en ICT. Wat kunnen we hieruit afleiden wat voor het
empirische model relevant is? Ten eerste blijkt hieruit dat de toestand van armoe-
de niet geobserveerd is, maar door een aantal dimensies beschreven wordt. Deze
dimensies zijn ook niet geobserveerd, maar worden op hun beurt beschreven
door een veelheid aan geobserveerde variabelen. Het aantal dimensies en ver-
band tussen deze variabelen en deze dimensies, kan door de onderzoeker
worden opgelegd, maar deze vooropgestelde keuzes zouden idealiter vermeden
moeten worden. Ten tweede blijkt uit figuur 1 dat het niet mogelijk is om een sim-
pel causaal verband tussen de verschillende geobserveerde variabelen en het
bezit van ICT te leggen. Stel bijvoorbeeld “zwakke arbeidsmarktintegratie” als
een dimensie van multidimensionele armoede. Een zwakke arbeidsmarktinte-
gratie kan mede ontstaan door een gebrek aan ICT-kennis, maar een zwakke
arbeidsmarktintegratie leidt er toe dat een huishouden minder snel op de werk-
vloer (als de personen in het huishouden al niet werkloos zijn) met computers in
aanraking zal komen, en zal er zeker toe leiden dat het inkomen van het huishou-
den laag is, waardoor een aantal ICT-goederen wellicht te duur wordt gevonden.
A priori is het hierom niet zomaar mogelijk om vast te stellen wat de effect- en
responsevariabelen zijn. Weliswaar is er dus sprake van een samenhang tussen
ICT en armoede, maar het is een een samenhang die samengesteld is uit verschil-
lende causale lijnen die mogelijk in tegengestelde richting lopen. 
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Het empirische model wat –rekening houdend met deze twee overwegingen- de
probleemvraag het best lijkt te kunnen beantwoorden, is in figuur 2
weergegeven. 

FIGUUR 2 - Grafische weergave van het empirische model
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In figuur 2 worden geobserveerde variabelen weergegeven door vierkanten, ter-
wijl ellipsen de latente of ongeobserveerde variabelen aanduiden. Dit model
weerspiegelt de ideale relatie tussen de data en de te beantwoorden onderzoeks-
vragen, gebaseerd op de theorie. De keuze voor welke statistische technieken er
moeten worden gebruikt, wordt op basis van dit model gemaakt. 

Uit figuur 1 weten we dat de wederzijdse causaliteit tussen armoede en ICT indi-
rect is, en via de verschillende dimensies van armoede loopt. In de eerste stap
moet daarom uit een veelheid x van geobserveerde variabelen y (y<x) verschillen-
de dimensies van armoede worden afgeleid. Immers, deze dimensies zijn uit
zichzelf niet geobserveerd. Door middel van deze dimensies kan dan in de twee-
de stap worden nagegaan in hoeverre een bepaald huishouden sprake is van
armoede. Het is duidelijk dat niet elke geobserveerde variabele even belangrijk is
in deze afweging. Zo kan men zich bijvoorbeeld voorstellen dat het niet hebben
van een postuniversitair diploma (een onderdeel van de opleidingsdimensie) in
het licht van armoede minder doorslaggevend is dan het invalide zijn of het niet
kunnen betalen van de rekeningen.

Een mogelijke manier om het verband tussen ICT en armoede empirisch te leggen,
zou er in bestaan een armoedeindex vast te stellen. Indien deze armoedeindex be-
kend zou zijn, zou zij eenvoudig met het bezit van verschillende ICT-goederen
door huishoudens kunnen worden geconfronteerd. Bij het bepalen van de waar-
de van een ‘armoedeindex’ voor de verschillende huishoudens in de steekproef,
zouden de verschillende variabelen moeten worden gewogen. De Keulenaer
(2000, paragraaf 1.7, p. 111) bespreekt verschillende mogelijkheden. De meest
voorkomende en meest eenvoudige techniek bestaat er in dat de weging van een
variabele omgekeerd evenredig is aan het aantal huishoudens in de steekproef
die deze factor al dan niet ontberen (al naargelang het veronderstelde verband
tussen die variabele en armoede). Aangezien er meer huishoudens zijn die in
staat zijn de rekeningen te betalen, dan dat er huishoudens zijn waarvan het ge-
zinshoofd een postuniversitair diploma heeft, krijgt het niét in staat zijn om de
rekeningen te betalen een hoger gewicht in de armoedeindex dan het niét hebben
van een postuniversitair diploma. 

Het op deze en andere mechanische manieren vaststellen van een armoedeindex
heeft echter als belangrijkste nadeel dat de onderzoeker arbitrair moet bepalen
welke geobserveerde variabelen armoede beschrijven, en hoe zwaar deze varia-
belen in de uiteindelijke armoedeindex meewegen. Hierdoor is het de vraag of de
uiteindelijke conclusies uit de data komen, of het resultaat zijn van de vooropge-
stelde beslissingen van de onderzoeker. Een tweede nadeel is dat het nauwelijks
mogelijk zal zijn om op basis van deze index een opdeling te maken tussen arme
en niet arme huishoudens, zonder dat de onderzoeker gedwongen wordt om een
grenswaarde voor de armoedeindex op te leggen. 

Een tweede -en veel meer toegepaste- manier waarop het verband tussen armoe-
de en ICT gelegd kan worden, is om een aantal achtergrondvariabelen waarvan
op theoretische gronden vermoed kan worden dat ze verband houden met ar-
moede, afzonderlijk te bekijken, dus zonder eerst een armoedeindex te bepalen.
Hiermee zouden alle tussenliggende stappen in het empirische model worden
overgeslagen. In de ‘armoedemonitor’ van 2001 gebruikt het Nederlandse Sociaal
Cultureel Planbureau afzonderlijke gegevens over een aantal veronderstelde di-
mensies van sociale uitsluiting (wat overeenkomt met ons armoedeconcept), om
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een idee te geven van het onbekende aantal sociaal uitgeslotenen. De reden hier-
voor is naar eigen zeggen onder meer dat “niet is uitgezocht [...] in hoeverre
achterstanden op de verschillende gebieden cumuleren” (SCP, 2001, p. 159). Van
Dijk et.al. (2000, tabel 8.14, p. 174) volgen dezelfde strategie en regresseren het be-
zit van ICT-goederen op een aantal achtergrondkenmerken waarvan wordt
vermoed dat ze samenhangen met sociale ongelijkheid. Dit betreft onder meer
burgerlijke staat, leeftijd, arbeidsmarktpositie, inkomen, opleiding en overige re-
presentanten van human capital. 

Door het toepassen van zo een model zouden problemen met het bepalen van de
weegfactoren in de samengestelde index voorkomen kunnen worden. Echter, op-
nieuw geldt dat de definitie van multidimensionele armoede direct of indirect
wordt opgelegd, namelijk via de keuze van de variabelen die worden gepresen-
teerd of in een regressiemodel gebruikt. Daarbij is het in dit geval onmogelijk om
een statistisch onderscheid te maken tussen arme en niet-arme huishoudens.

Om al deze redenen is besloten om in deze eerste stap met behulp van een statis-
tische techniek te trachten de latente of onderliggende structuur uit de veelheid
van variabelen af te leiden. Hierbij wordt direct gebruik gemaakt van de gedachte
dat achterstanden op verschillende gebieden inderdaad cumuleren, ofwel met el-
kaar samenhangen. De situatie is dat, op basis van de theorie, verondersteld kan
worden dat huishoudens kunnen worden beschreven door y latente ‘dimensies’
die op hun beurt weer zichtbaar worden in x verschillende samenhangende vari-
abelen. Immers, indien twee variabelen sterk gecorreleerd zijn, dan
vertegenwoordigen ze waarschijnlijk dezelfde dimensie. De vraag is nu hoe deze
dimensies zichtbaar gemaakt kunnen worden. Factoranalyse of Principale Com-
ponentenAnalyse (PCA) zijn hiervoor de meest aangewezen technieken. Als
gevolg van een aantal inhoudelijke overwegingen die in het onderzoeksverslag
worden besproken, wordt voor Principale ComponentAnalyse met oblique rotatie
van de factorassen gekozen. Desalniettemin zal er in de verdere tekst over ‘facto-
ren’ en niet over ‘componenten’ gesproken worden, en hiermee wordt
aangesloten bij wat in de (vooral engelstalige) literatuur gangbaar is. Immers,
vaak worden zowel PCA als factoranalyse als ‘factoranalyse’ beschreven, en de
omschrijving ‘factor’ is dus gebruikelijker dan ‘component’, hoewel dit laatste
begrip strikt genomen in deze studie zou moeten worden gebruikt.

Het eerste voordeel van het gebruiken van een techniek als componentanalyse of
PCA is dat de dimensies van armoede zichtbaar worden gemaakt, waardoor de
stap van de verklarende variabelen naar het armoedesrisico niet in één keer hoeft
te worden gezet. Het tweede voordeel is dat deze dimensies -hoewel ze als gevolg
van de oblique rotatie wellicht niet ondubbelzinnig definiëerbaar zullen zijn- uit
de verschillende geobserveerde variabelen zelf worden afgeleid, en dus niet a pri-
ori door de onderzoeker worden opgelegd. Daar komt bij dat de keuze van het
aantal latente factoren, door verschillende tests al dan niet ondersteund kan wor-
den en dus op basis van statistische informatie wordt genomen. 

Nadat de verschillende dimensies of factoren van armoede door middel van PCA

benoemd zijn, bestaat de tweede stap er in om de huishoudens in de steekproef
te onderscheiden naar de mate van armoede. Deze onderscheiding kan gebeuren
op basis van de in de eerste stap berekende factoren. Het basisprobleem lijkt dus
wat op het probleem wat in de eerste stap werd behandeld, met dit verschil dat
we nu niet een latente structuur van variabelen voor de steekproef zoeken, maar



Working Paper 4-02

17

een latente structuur van de steekproef gegeven de variabelen. De techniek die
hiervoor het meest voor de hand ligt, wordt clusteranalyse of Q-factoraralyse ge-
noemd, waarbij de clustering wordt gebaseerd op average linkage, dit om de
effecten van eventuele uitbijters in de euclidische coördinaten van observaties te
minimaliseren.

Zoals bij componentanalyse voor elk huishouden voor elke factor de factorscore
kon worden berekend, zal na de clusteranalyse elk huishouden aan een cluster
zijn toegewezen. Een voor de hand liggende kritiek op deze tweede stap zou kun-
nen zijn dat er één stap te veel is uitgevoerd, waardoor er onnodig
informatieverlies wordt geleden. Was het niet beter geweest om direct clusterana-
lyse toe te passen, en de ontwikkeling van de factoren over te slaan? Dit had twee
problemen opgeleverd: ten eerste wordt niet elke dimensie door evenveel varia-
belen onderbouwd. Indien er bijvoorbeeld 6 variabelen op de dimensie
‘deprivatie’ betrekking hebben, terwijl de gezondheidsdimensie door slechts één
variabele wordt vertegenwoordigd, dan zou in de clusteranalyse de dimensie
‘deprivatie’ 6 keer zwaarder meewegen dan de dimensie ‘gezondheid’. Het twee-
de probleem hangt samen met de verschillende schalen van de geobserveerde
variabelen. Immers, als bijvoorbeeld een variabele ‘materiële deprivatie’ dicho-
toom is (‘arm’ versus ‘niet arm’) terwijl de variabele ‘sociale contacten’ een
continue schaal van 0 tot 100 bezit, dan telt deze laatste variabele onterecht weer
zwaarder mee in de clusteranalyse. Doordat de clusteranalyse dus wordt geba-
seerd op variabelen die exact hetzelfde zijn (continu en gestandardiseerd) heeft
elke dimensie van armoede  a priori evenveel gewicht in de clusteranalyse. 

De achtereenvolgende toepassing van PCA en clusteranalyse zou genoeg informa-
tie moeten kunnen verschaffen om de eerste onderzoeksvraag naar het aantonen
van een duale samenleving te kunnen beantwoorden. Daarbij zou de steekproef
idealiter worden ingedeeld in een aantal clusters naar de mate van risico van ar-
moede in de zin dat één of meerdere groepen arme huishoudens zijn
afgezonderd. De enige stap die voor het beantwoorden van de probleemstelling
dan nog noodzakelijk is omvat het leggen van een statistisch verband tussen het
al dan niet voorkomen van armoede van een huishouden en het bezit van ver-
schillende ICT-goederen. 

B. De data

Bij deze bespreking wordt uitgegaan van de dataset die later voor de empirische
analyse wordt gebruikt. Dit is de zevende golf (bevraging in 1998) van de “Panel
Studie van Belgische Huishoudens” (PSBH) van het Steunpunt Gezinsdemogra-
fisch Panel (Universiteit Antwerpen, UIA) en de universiteit van Luik (Ulg). Voor
een bespreking van deze dataset wordt verwezen naar Bauwens et.al. (2001). Uit
deze data is een veelheid van al dan niet samengestelde (quasi-)continue variabe-
len gevormd, op basis waarvan door middel van PCA de latente dimensies van
armoede kunnen worden afgeleid. In hoeverre elk van deze variabelen daadwer-
kelijk in één van de dimensies van armoede terecht komt, is a priori natuurlijk
niet duidelijk. De resultaten van de PCA zullen dit uit moeten wijzen. Voor een uit-
gebreide bespreking van deze variabelen en de manier waarop ze worden
afgeleid uit de oorspronkelijke variabelen in de PSBH-dataset, wordt naar het on-
derzoeksverslag verwezen. 
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In tabel 1 staan de verschillende variabelen en hun interpretatie. Er moet worden
opgemerkt dat al deze variabelen betrekking hebben op het niveau van het huis-
houden, en dezelfde richting hebben. Met dit laatste wordt bedoeld dat de
richting van de variabelen zó is gezet dat een hogere waarde vermoedelijk sa-
menhangt met een hoger armoederisico. Een hogere waarde van de variabele opl1
wijst bijvoorbeeld op een lager opleidingsniveau; een hogere waarde van
in_arbinteg wijst op een lagere arbeidsmarktintegratie. 

TABEL 2 - De variabelen op huishoud-niveau na correctie voor meetniveau, uitval en richting 

Zie verslag, tabel 4.

Het al dan niet veranderen van de richting van de variabelen verandert niets aan
de  resultaten van het model, maar maakt enkel de interpretatie van de factoren
op basis van de variabelen eenvoudiger.

Varnaam Omschrijving variabele Samenstelling

Subdep Subjectieve armoede Kan hh rondkomen?

Confrontatie noodzakelijk inkomen

Vergelijking ink. Men vrienden, kennissen

Solvabiliteit Financiële situatie x- aantal rekeningen niet betalen

Kan hh sparen?

Deprivatie Lange-termijn materiële armoedepositie x- aantal zaken niet veroorloven

Weging van de woonkosten

x-items in woning niet aanw.

Wcomfort Discomfort woonplek x-items discom. woning en omgeving

In_arbinteg Inverse integratie arbeidsmarkt Uitspraken over belangrijkheid beroep

Type huidige job (werknemer, zelfstandige...)

Socio-professionele categorie

Type en duur tewerkstellingscontract

Type contractueel uurrooster

Tevredenheid met werk(omstandigheden)

Situatieomschrijving niet-werkenden: ziekte, werkloosheid, oplei-
ding, huishouden, pensioen...

Aantal werkuren meer of minder dan 30

Sporadische werkzaamheden in laatste week?

Maxong Algemene ongezondheid en handicap Algemene (on)gezondheidstoestand

Chronische ziekte of handicap met hinder?

Psygez Psychologische toestand

Opl1 Inverse hoogst formeel opleidingsniveau

Ontevreden Mate van ontevredenheid over opleiding

Socint1 ‘vereenzamingsrisico’, alleen

Socint2 Inverse mate van integratie

Socint3 Inverse intensiteit leven buitenshuis
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C. De eerste stap: de dimensies van armoede

Een belangrijke stap in PCA is dat er moet worden besloten hoeveel factoren er
worden aangehouden. Het totaal aantal mogelijke factoren is gelijk aan het aantal
variabelen in de analyse. Echter, het aantal inhoudelijk zinvolle factoren is veel
kleiner. Deze beslissing is in die zin objectief, dat ze enkel of statistische gronden
en niet op de inhoud van de verklarende variabelen gebaseerd is. De meest gang-
bare criteria zijn, ten eerste, de eigenvalue-one criterion, ten tweede de Scree test en
ten derde welk proportioneel deel van de gemeenschappelijke variantie er door
de verschillende factoren wordt verklaard. Hierbij houden we elke factor aan die
meer dan 10 procent van de totale gemeenschappelijke variantie verklaart (Hat-
cher, p. 25, Fontaine, p. 43). Uit het onderzoeksverslag blijkt dat op basis van
bovenstaande tests drie of vier factoren zouden moeten worden aangehouden. Er
is gekozen om drie factoren aan te houden. De redenen hiervoor zijn, ten eerste,
dat uit de reeks eigenwaarden blijkt dat hoewel de vierde factor een eigenwaarde
groter dan 1 heeft, zij belangrijk kleiner is dan die van de eerste drie factoren. Het
tweede argument is dat uit verdere berekeningen bleek dat bij het aanhouden van
vier factoren slechts één variabele hoog laadde op de vierde factor.

Nadat is besloten dat er drie factoren er worden aangehouden, is de volgende
stap het interpreteren van de geroteerde oplossing. Deze interpretatie is geba-
seerd op basis van de variabelen die ‘hoog laden’ op de afzonderlijke factoren.
Hiermee wordt bedoeld dat er een sterk verband tussen een factor en de desbe-
treffende variabele is. Aangezien er een oblique rotatie is toegepast, is het het
duidelijkst om naar de semipartiële correlaties te kijken, omdat hierbij voor elke
factor het effect van de overige factoren is weggehaald (Hatcher, p. 93). Over het
algemeen wordt er van een hoge lading gesproken indien de absolute waarde van
deze correlatie hoger is dan 0,4 en deze studie is daarop geen uitzondering. De
semipartiële correlaties van de drie factoren met de verschillende variabelen wor-
den in tabel 3 genoemd. Een asterisk duidt de correlaties hoger dan 0,4 aan. Er
zouden voor elke factor minimaal 3 variabelen met een hoge lading moeten zijn,
hetgeen hier het geval is. De interpretatie van de factorladingen moet gebaseerd
zijn op deze hoog-ladende factoren. Een aanvullende eis is dat één variabele na-
tuurlijk niet op meerdere factoren een hoge lading van hetzelfde teken mag
hebben. Om deze reden is er bij de interpretatie van de factoren geen rekening ge-
houden met de variabele maxong. Op basis van de verschillende hoog-ladende
variabelen zal worden gepoogd de verschillende factoren in één woord te benoe-
men. Hoewel dit een subjectieve vereenvoudiging is, is het voor de leesbaarheid
van de tekst zeer bevorderlijk. 
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TABEL 3 - Semipartiële correlaties van factoren en variabelen 

De eerste factor hangt sterk samen met een lage mate van arbeidsmarktintegratie
(in_arbinteg), een lage opleiding (opl1) en het weinig ondernemen van activiteiten
buitenshuis (socint3). Dit alles kan worden samengevat als “zwakke economische
integratie”. Zoals gezegd wordt maxong niet in de interpretatie van deze eerste
(en de derde) factor betrokken. De tweede factor is samenhangend met het niet
kunnen sparen, dan wel het niet kunnen betalen van alle rekeningen (solvabiliteit),
het zich armer achten dan vrienden of kennissen (subdep). Ook het hebben van
zware woonlasten, dan wel het zich een aantal consumptiegoederen niet kunnen
veroorloven, of het wonen in een woning die een aantal belangrijke goederen niet
bevat (deprivatie), hangt met deze tweede factor samen. Verder is deze factor ge-
correleerd met een negatievere omschrijving van de woning en de
woonomgeving (wcomfort) en, als laatste, met de grotere mogelijke eenzaamheid
in de gezinssituatie (socint1). De kenmerken van deze tweede factor kunnen wor-
den samengevat onder de omschrijving “deprivatie”. 

De derde factor hangt sterk samen met een slechtere psychische gezondheid (psy-
gez), een grotere ontevredenheid over de gevolgde opleiding (tevr), en een lagere
participatiegraad in het sociale leven (socint2). Daarnaast hangt dit samen met
een lage mogelijke eenzaamheid thuis (socint1)1. Wellicht kan dit alles het best
worden omschreven als “laag psychologisch welbevinden en maatschappelijke
participatie”. 

Uit de principale componentanalyse of PCA komen drie onderliggende statisti-
sche factoren van armoede naar voren. De omschrijving van deze factoren zijn
ruwweg “zwakke economische integratie”, “deprivatie” en “laag psychologisch
welbevinden en maatschappelijke participatie”. 

Factor1      Factor2      Factor3

In_arbinteg     0,72922*        0,09718        -0,11725

Opl1 0,70828*        0,08717         0,00563

Socint3         0,76502*       -0,10715         0,10691

Solvabiliteit   0,14657         0,60784*       -0,00942

Subdep          0,03693         0,67973*        0,14625

Deprivatie      0,15278         0,58737*       -0,05450

Wcomfort       -0,30589         0,53830*        0,15621

Socint1         0,03537         0,52361*       -0,40220*

Psygez         -0,13287         0,15213         0,72812*

Ontevreden      0,08763         0,08855         0,43677*

Socint2         0,05029        -0,19121         0,46047*

Maxong          0,47194*        0,02384         0,49285*

1. Uit de correlatiematrix in de appendix van het onderzoeksverslag blijkt dat dit verklaard kan 
worden door een negatieve correlatie tussen socint1 en socint2 en een positieve correlatie tussen 
socint2 en psygez, waardoor socint1 en psygez negatief gecorreleerd zijn.  
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D. De tweede stap: de groepering van arme huishoudens -
dualisering

In de vorige stap zijn drie onderliggende factoren van armoede afgeleid. De vol-
gende vraag is nu of het mogelijk is om huishoudens af te zonderen naar de mate
waarop ze voor deze drie factoren scoren. Is er sprake van een dualisering, in de
zin dat het mogelijk blijkt om een groep arme huishoudens te onderscheiden? Op
basis van welke factoren kan dit onderscheid dan worden gemaakt. Zoals gezegd
is clusteranalyse een techniek waarbij achtereenvolgens de twee clusters die het
meest dicht bij elkaar liggen, worden samengenomen. Het aantal mogelijke clus-
ters vertrekt van het aantal waarnemingen en neemt dan af tot 1. In het geval van
elke samenneming is er sprake van informatieverlies, en op basis hiervan worden
een aantal informatievariabelen berekend. Deze zijn onder meer de semipartiële
R2, de Pseudo-F en de Pseudo-t2. Uit de analyse van deze informatievariabelen
zoals deze in het onderzoeksverslag wordt beschreven blijkt dat er een keuze
moet worden gemaakt tussen 2 en 5 clusters. Aangezien er sprake is van hiërar-
chische clustering (clusters die op een niveau worden samengenomen, zijn in een
eerdere iteratie gevormd) is er op twee niveaus een optimale indeling van de
steekproef mogelijk. Anders gezegd kan de steekproef in eerste instantie in twee
belangrijke delen worden gesplitst. Deze twee delen kunnen dan verder in vijf
groepen worden opgedeeld. In deze tekst zal enkel naar de primaire indeling in
twee groepen worden gekeken; in andere publicaties zal worden ingegaan op de
indeling in vijf groepen. Hierbij zal er worden geargumenteerd dat er binnen zo-
wel het arme als het niet-arme cluster een nieuwe en secundaire tweedeling is in
huishoudens met een lage economische intergratie en hoge deprivatie enerzijds,
en een lage psychologische gezondheid en maatschappelijke participatie
anderzijds.

Zoals gezegd wordt in deze studie enkel de primaire optimale indeling in twee
clusters nader bekeken. De laatste stap van de clusteranalyse is dan het bekijken
van de relatieve grootte en de gemiddelde factorscores van beide clusters, met als
doel na te gaan of deze verschillen geïnterpreteerd kunnen worden. Kan er op ba-
sis van de grootte en de factorscores van de twee onderscheiden clusters veilig
worden geconcludeerd dat er een groep arme huishoudens is onderscheiden? 

Tabel 4 bevat de relatieve grootte van de beide clusters.

TABEL 4 - Gewogen grootte van beide clusters 

Uit deze tabel blijkt dat de twee clusters wat betreft de grootte grondig van elkaar
verschillen: van de steekproef waarvoor de factorscores bepaald konden worden,
behoort 92,15 procent tot het eerste cluster, en slechts 7,85 procent tot het tweede

Cluster Frequentie Percentage Cumulatieve frequentie Cumulatief percentage

Huishoudens

niet arm    2695,215       92,15      2695,215 92,15

wel arm      229,47         7,85      2924,685       100,00

Individueel

niet arm    6835,914       92,34      6835,914        92,34

wel arm      566,6853       7,66      7402,6         100,00
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cluster. Aangezien alle variabelen op huishoudniveau betrekking hebben, wordt
het verschil in het percentage arme huishoudens en individuen bepaald door een
systematisch verschil in gezinsgrootte tussen arme en niet-arme huishoudens. Zo
een verschil blijkt er niet te zijn. Er kan worden opgemerkt dat dit armoede-
percentage iets meer dan de helft is van het officiële deprivatiepercentage (de
headcount-ratio op basis van de ECHP-data, vastgesteld op 15 procent; zie
Nationaal Actieplan voor Sociale Insluiting, 2001).

Tabel 5 bevat de noodzakelijke gegevens over de factorscores van beide clusters. 

TABEL 5 - Gewogen informatie betreffende de factorscores van beide clusters

* Opsplitsing in clusters is onafhankelijk van de weegfactor. N1 en n2 verschillen dus van de gewogen clustergroottes in tabel 4.

De eerste twee kolommen bevatten het gewogen gemiddelde en de bijbehorende
standaardafwijkingen van de drie factoren in beide clusters. De derde kolom be-
vat de ongewogen steekproefgrootte -aangezien bij de splitsing van huishouden
naar cluster geen rekening wordt gehouden met de weegfactor- en de vierde ko-
lom bevat de t-waarden van de gemiddelde factorscores. 

Het blijkt uit tabel 5 dat beide clusters van elkaar verschillen voor wat de gemid-
delde factorscores betreft. Het is vooral opvallend dat het tweede cluster
significant positieve gemiddelde factorscores heeft. De huishoudens in het eerste
cluster scoren daarentegen licht maar significant negatief op de drie factoren. De
conclusie ligt hierom voor de hand dat we een groep van iets minder dan 8 pro-
cent van de steekproef hebben onderscheiden, die beduidend hoger scoort op de
drie dimensies van armoede zoals ze uit de principale componentanalyse naar
voren kwamen.

Uit het achtereenvolgens toepassen van PCA en clusteranalyse op een respresen-
tatieve PSBH-dataset blijkt dat er in België sprake is van van een duale
samenleving. Het blijkt dat een belangrijke minderheid van huishoudens aan de
gangbare definitie van multidimensionele armoede voldoet, en de eerste onder-
zoeksvraag kan dus bevestigend beantwoord worden. Dit is vanuit
wetenschappelijk en beleidsmatig oogpunt de eerste -en wellicht meest belangrij-
ke- conclusie van deze studie. 

Voordat echter wordt overgegaan naar het leggen van het verband tussen armoe-
de en ICT-bezit, is het voor een goede omschrijving van de groep arme
huishoudens van belang na te gaan of bepaalde groepen meer of minder ‘armoe-

 Gemid.  St.dev. n* t-waarde

Cluster 1

factor 1 -0,0476 0,9945 2676 -2,4764

factor 2 -0,1441 0,8515 -8,7552

factor 3 -0,1314 0,8739 -7,7762

Cluster 2

factor 1 0,5591 0,8756 205 9,1428

factor 2 1,6927 1,0554 22,9640

factor 3 1,5428 1,0951 20,1715
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derisico’ lopen, in de zin dat ze verhoudingsgewijs meer of minder vaak in het
tweede cluster te vinden zijn.

In paragraaf 6.3 van het onderzoeksverslag worden partiële verbanden gelegd
tussen bepaalde overwegend dichotome achtergrondvariabelen van een huis-
houden, en het cluster waarin dit huishouden zich bevindt. Deze
achtergrondvariabelen zijn achtereenvolgens nationaliteit (belg, niet-belg), leef-
tijdscategorie van het gezinshoofd (bijvoorbeeld ouder, dan wel jonger dan 65),
regio (Vlaanderen, Wallonië en Brussel) en als laatste deprivatie volgens de head-
count ratio. Deze resultaten zullen hier enkel kort worden besproken: voor een
meer uitgebreide bespreking en een weergave van de daadwerkelijke resultaten
wordt naar paragraaf 6.3. van het onderzoeksverslag verwezen.

Wat betreft het verband tussen armoede en nationaliteit van het gezinshoofd kan er
worden verwacht dat niet-Belgen een hogere armoedekans hebben dan Belgen.
Dit verschil kan te wijten zijn aan cultuur- en taalverschillen, maar ook aan ver-
schillen die rechtstreeks te maken hebben met de onderliggende factoren van
armoede: denk hierbij onder meer aan opleiding. Er blijkt inderdaad een signifi-
cant verband tussen de nationaliteit van het gezinshoofd en het risico op armoede
te zijn. Uit de odds-ratio blijkt dat een huishouden waarvan het hoofd niet de bel-
gische nationaliteit heeft, 1,8 keer vaker in het cluster van arme huishoudens
geobserveerd wordt. Anders gezegd heeft een buitenlands huishouden een 80
procent hogere kans om arm te zijn. 

Om het verband tussen de leeftijd van het gezinshoofd en armoede in een kruistabel
te kunnen leggen, zou er een dichotome leeftijdsvariabele kunnen worden aange-
maakt. Het spreekt vanzelf dat dit een onaanvaardbaar informatieverlies zou
inhouden. Het ligt meer voor de hand om in een logistisch regressiemodel de di-
chotome clustervariabele te relateren aan leeftijd van het gezinshoofd ghlft en het
kwadraat van deze leeftijd. Een statistisch verband tussen leeftijd en armoede
kan niet overtuigend aangetoond worden. Uit een nadere analyse van het ver-
band tussen leeftijd en de factorscores blijkt dat er enkel een overwegend-positief
derdegraads verklarend effect van leeftijd op de eerste factorscore (“zwakke eco-
nomische integratie”) gevonden kan worden. De verklaringsgraad van dit model
is met 45 % echter weinig overtuigend. Voor de overige factorscores zijn ófwel de
schatters niet significant, ófwel is de verklaringsgraad van het model uitermate
laag. 

Er blijkt een zeer sterk verband tussen het armoederisico en de regio waar het
huishouden woont, te zijn. In Wallonië en Brussel is het procentuele aantal arme
huishoudens bijna 11 procent, terwijl dit in Vlaanderen bijna 6 procent is. Indien
beide eerstgenoemde regio’s worden samengenomen, dan blijkt uit de odds-ratio
dat een huishouden wat in Wallonië of Brussel woont, bijna 2 keer vaker dan een
Vlaams huishouden in het cluster van arme huishoudens geobserveerd wordt. 

Voordat over wordt gegaan op het leggen van het verband tussen armoede en
ICT-bezit, is het interessant om na te gaan of er een verband gevonden kan wor-
den tussen armoede en deprivatie volgens de zogenaamde headcount ratio. Immers,
deze laatste is enkel gebaseerd op het inkomen, en in essentie de consequentie
van een politieke keuze om alle huishoudens waarvan het inkomen lager is dan
60 procent van het mediane equivalente inkomen als arm te bestempelen. De  in
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deze studie ontwikkelde armoedevariabele is daarentegen multidimensioneel en
statistisch van oorsprong. De enige beslissingen die genomen moesten worden
(het aantal factoren en het aantal clusters) zijn op statistische gronden genomen.
Een sterk verband tussen armoede en deprivatie zou hierom een statistische on-
derbouwing van de headcount ratio betekenen. Het blijkt dat een statistisch
verband met armoede aangetoond kan worden. Uit de odds-ratio blijkt dat een ge-
depriveerd huishouden (op basis van de headcount ratio) anderhalf keer zoveel
kans heeft om arm te zijn.

Een laatste vraag waar slechts kort op zal worden ingegaan, is welke van de drie
factoren de hoogste ‘informatiewaarde’ heeft, dat wil zeggen waarvan het statis-
tische gewicht op de observatie of een huishouden al dan niet arm is, het grootst
is. Onder de opmerking dat dit niets zegt over het causale verband tussen de fac-
torscores en de armoedesituatie (clusterscore), blijkt uit de vierde appendix van
het onderzoeksverslag dat de tweede factor (“deprivatie”) de hoogste directe in-
formatiewaarde heeft. Anders gezegd is de score van het huishouden op factor 2
de beste ‘voorspeller’ van of het huishouden al dan niet arm is. Uit een nadere
analyse blijkt echter dat het totale (directe en indirecte) effect van factor 1 het
grootst is. Dit valt bij een gelijktijdige analyse van de drie factoren minder op,
aangezien het grootste deel van het effect van factor 1 (“zwakke economische in-
tegratie”) op armoede indirect is, en via de tweede en derde factor (“laag
psychologisch welbevinden en maatschappelijke participatie”) loopt. 

Met het leggen van een verband tussen deprivatie en het al dan niet arm zijn van
een huishouden wordt de beschrijving van armoede afgesloten. De volgende stap
is het uiteindelijke onderzoeken van een verband tussen armoede en ICT-bezit.
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V De derde stap: dualisering en de digital 
divide 

A. ICT-bezit

In de PSBH-dataset wordt gevraagd of er in het huishouden de volgende ICT-goe-
deren aanwezig zijn: een kleurentelevisie, een video, een telefoon, een
antwoordapparaat, een personal computer, een gsm en een internetaansluiting.
Voor die huishoudens waar voor een de kleurentelevisie, de video, de telefoon en
de personal computer ontkennend wordt geantwoord, wordt gevraagd naar de
reden van het niet-bezitten van het specifieke goed: kan men het zich niet veroor-
loven of is er geen andere reden? Voor de andere goederen (antwoordapparaat,
gsm en internetaansluiting) zijn deze gegevens helaas niet aanwezig. In dit
hoofdstuk zal worden nagegaan of de situatie van dualisering, zijnde een twee-
deling tussen al dan niet arme huishoudens, samenhangt met een situatie van
uitsluiting op het gebied van het bezit van ICT-goederen (digital divide). Hiertoe
zal een verband tussen het al dan niet aanwezig zijn van deze ICT-variabelen in
een huishouden, en het al dan niet arm zijn van dit huishouden, worden gelegd.
Er moet nogmaals worden herhaald dat deze dataset een momentopname uit het
jaar 1998 is: meer recente goederen zoals WAP, GPS en DVD zijn hierin niet opgeno-
men, en de goederen die in 1998 nog zeer recent en nieuw waren, zijn nu wellicht
al veel gewoner. 

De eerste stap in de analyse van het verband tussen armoede en ICT-bezit is na-
tuurlijk het nagaan hoeveel procent van de huishoudens welk ICT-goed bezitten.
Deze resultaten staan in tabel 6 (onderzoeksverslag tabel 8). 

TABEL 6 - Algemene bezitspercentages van ICT-goederen

Het blijkt dat de overgrote meerderheid van de huishoudens een kleurentelevisie
en een telefoon bezit. Op de derde plaats komt de videorecorder. De overige goe-
deren komen beduidend minder vaak voor, hoewel het opvallend is dat het

Variabele Goed Percent bezit Percent niet-bezit

Btv bezit kleurentelevisie 97,140 2,860

Bvid bezit video 70,740 29,260

Btel bezit telefoon 95,050 4,950

Bpc bezit personal computer 38,090 61,910

Bgsm bezit gsm 30,380 69,620

Bint bezit internetaansluiting 7,580 92,420

Bantw bezit antwoordapparaat 23,570 76,430
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bezitspercentage van de pc nog behoorlijk hoog is en zelfs hoger dan de gsm. Ver-
moedelijk zijn deze cijfers, die van 1998 zijn, wat dat betreft al weer verouderd.
Dit blijkt inderdaad uit paragraaf 4.2. van het onderzoeksverslag, waar het bezit
van verschillende ICT-goederen wordt besproken op basis van vooral de Stan-
daard Eurobarometer (EB53 voorjaar 2000) van het INRA (2000). Hieruit blijkt met
name dat de gsm in ons land het meest populaire ICT-bezit is geworden, en dat de
verschillen naar achtergrondkenmerken (leeftijd, opleiding, ...) kleiner zijn dan in
het geval van andere ICT-goederen.

In ieder geval blijkt uit tabel 6 dat, wat betreft de mate waarin het in huishoudens
voorkomt, er dus een ruwe indeling gemaakt kan worden tussen, aan de ene kant
de telefoon, de kleurentelevisie en de video, en aan de andere kant de overige ICT-
goederen.

B. Zijn er ICT-goederen waarvoor het bezit samenhangt?

Voordat de daadwerkelijke bezitsverschillen nader worden bekeken en het ver-
band met armoede wordt gelegd, is het interessant om na te gaan of er
samenhangende ICT-goederen zijn, dat wil zeggen of het bezit van een bepaald
goed door een huishouden vaak samenhangt met het bezit van een ander goed.
Indien dit namelijk het geval zou zijn, dan kan de verklaring van de verschillen
in bezit van afzonderlijke ICT-goederen worden gebaseerd op de verklaring van
de verschillen in het bezit van groepen van samenhangende ICT-goederen. Het
verlies aan informatie zou dan niet opwegen tegen de winst in termen van aan-
tallen waarnemingen. In eerste instantie zal daarom worden nagegaan of er
samenhangende groepen ICT-goederen kunnen worden onderscheiden. Hierin
worden van Dijk. et.al. (2000, p. 151) opnieuw gevolgd. Er is opnieuw een princi-
pale componentanalyse of PCA uitgevoerd op het bezit van de verschillende
onderscheiden goederen: televisie, video, telefoon, pc, gsm, internet-aansluiting
en antwoordapparaat. Om het verschil tussen de factoren te benadrukken, is in
dit geval voor een orthogonale rotatie gekozen. Uit de resultaten van deze PCA

blijkt dat eigenvalue-one criterion tot het aanhouden van twee dimensies of facto-
ren aanleiding geeft. Tabel 7 weerspiegelt de resultaten van deze PCA

(onderzoeksverslag tabel 9). 

TABEL 7 - Samenhangende ICT-goederen (‘rotated factor pattern’) 

Wat betreft het simultaan voorkomen van verschillende ICT-goederen in huishou-
dens, kunnen er twee belangrijke groepen worden onderscheiden. De eerste
groep bevat de kleurentelevisie en de video. De tweede groep bevat de pc, de
gsm, de internetaansluiting en het antwoordapparaat. De telefoon kan niet aan

Variabele Goed c 1 c 2

Btv bezit kleurentelevisie -0,817* -0,219

Bvid bezit video 0,685* 0,313

Btel bezit telefoon 0,332 0,144

Bpc bezit personal computer 0,141 0,733*

Bgsm bezit gsm 0,246 0,577*

Bint bezit internetaansluiting -0,069 0,646*

Bantw bezit antwoordapparaat 0,122 0,637*
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één van beide groepen worden toegewezen, en vermoedelijk is dit omdat het be-
zit dermate normaal is dat het nauwelijks nog met andere ICT goederen
samenhangt. Deze groepsindeling lijkt betrouwbaar, al was het maar omdat goe-
deren die technisch samenhangen (zoals de video en de kleurentelevisie, en de pc
en de internet-aansluiting) in dezelfde groep worden gevonden. Het lijkt er op
dat de eerste groep de meer basale ICT-goederen (basaal in de zin dat ze meer al-
gemeen voorkomen en dus minder als luxe worden gezien) bevat, terwijl de
tweede groep de meer opvallende, meer recente en minder basale ICT-goederen
bevat. 

C. Verband tussen clusters en groepen ICT-goederen: leaders en 
laggards?

Er zijn dus twee groepen van ICT-goederen waarvan het bezit door huishoudens
samenhangt. Het is nu de vraag of er een samenhang bestaat tussen of een huis-
houden al dan niet arm is, en het bezit van ICT-goederen uit deze twee groepen.
Er kan worden verwacht dat die huishoudens die de modernere goederen uit de
tweede groep bezitten, ook vaak een televisie al dan niet met videorecorder be-
zitten. Anders gezegd kan worden verwacht dat diegenen die achteraanlopen op
de ontwikkeling van ICT-goederen (Rogers omschrijft deze als laggards), vaker
hooguit een televisie of een videorecorder hebben. Daarentegen kan worden ver-
wacht dat diegenen die vooraan lopen in de ontwikkelingen (de zogenaamde
innovators en early adopters, samengevat leaders) deze goederen óók wel bezitten,
maar daarbij goederen uit de tweede groep (gsm, pc...) bezitten. De variabele tel
heeft hierom als waarde 1 indien het huishouden hooguit een kleurentelevisie of
een video bezit, en 2 indien het huishouden (al dan niet daarnaast) nog andere
ICT-goederen bezit. 

TABEL 8 - Het verband tussen armoede en groepen van ICT-goederen

Chi-kwadraat=38,6566 (pr<0,0001).

Odds-ratio: 0,4168 (95 % BI 0,3141 tot 0,5531).

Het blijkt uit tabel 8 (onderzoeksverslag tabel 10) dat er een duidelijke correlatie
tussen armoede en deze variabele te zijn. Bij de niet-arme huishoudens heeft de
meerderheid één of meer goederen uit de meer-luxe groep (pc, gsm...) in het bezit.
Bij de arme huishoudens heeft een bijna even grote meerderheid daarentegen
hooguit kleurentelevisie, al dan niet met videorecorder. Dit komt ook naar voren
uit de odds ratio: de kans dat een niet-arm huishouden in de eerste groep (de linker
kolom) te vinden is, is ongeveer 42 procent van de kans dat een arm huishouden
in deze kolom staat. Anders gezegd zal een niet-arm huishouden (1/0,42=) 2,34
keer vaker dan een arm huishouden één of meerdere goederen als een pc, inter-
net-aansluiting, een antwoordapparaat of een gsm in het bezit hebben. Het lijkt
er dus op dat de arme huishoudens zich meer dan de overige huishoudens, lag-
gards zijn die zich tot hooguit de basale en meer ingeburgerde ICT-goederen

Hooguit televisie en videorecorder Bezit van pc, gsm, ...

Niet arm Aantal 1105,9 1554,9

Procent 40,56 % 58,44 %

Arm Aantal 140,4 52,286

Procent 63,05 % 36,95 %
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beperken, en verhoudingsgewijs achteraan lopen in de diffusie van ICT-goederen.
Met deze tweede conclusie is de tweede onderzoeksvraag grotendeels
beantwoord. 

D. Afzonderlijke ICT-goederen

Een uitgebreide bespreking van het bezit van de afzonderlijke ICT-goederen en
het verschil tussen arme en niet-arme huishoudens zou in dit working paper te
ver voeren. Daarvoor wordt verwezen naar paragraaf 6.4.2 van het onderzoeks-
verslag wat aan de basis van dit paper ligt. De afzonderlijke hypotheses van een
verband tussen armoede en het bezit van een kleurentelevisie, een videorecorder,
een telefoon, een pc, een gsm, een internetaansluiting en een antwoordapparaat
zijn in dat verslag getest en beschreven. De meest belangrijke conclusie is dat
voor 4 van de 7 onderscheiden ICT-goederen de hypothese dat er geen associatie
tussen armoede en het bezitten van het goed is, verworpen diende te worden.
Met name arme huishoudens bezitten significant minder vaak dan niet-arme
huishoudens een videorecorder, vaste telefoon, personal computer en gsm. 

Er blijkt nauwelijks verschil tussen arme en niet-arme huishoudens in de mate
waarin ze een kleurentelevisie in het bezit hebben. Indien enkel de huishoudens
met een vaste telefoon in aanmerking worden genomen, kan dezelfde conclusie
voor het antwoordapparaat worden getrokken, tenminste indien enkel de huishou-
dens met een vaste telefoon in ogenschouw worden genomen. De verklaring
hiervoor ligt voor de hand. Immers, dit zijn minder recente en minder complexe
ICT-goederen die –zeker in het geval van het antwoordapparaat- minder duur
zijn. Echter, met betrekking tot de kleurentelevisie moet deze conclusie genuan-
ceerd worden. Inderdaad kan de hypothese dat er geen verband is tussen
armoede en het bezit van een kleurentelevisie niet verworpen worden. Echter,
wanneer er voor de huishoudens die géén televisie bezitten, de reden hiervan in
ogenschouw wordt genomen, dan verandert het beeld. Het blijkt dat de meeste
niet-arme huishoudens zonder televisie vrijwillig van de aanschaf afzien. Bij de
arme  huishoudens geven veruit de meesten aan dat de reden van het niet bezit-
ten van een kleurentelevisie niet vrijwillig is, maar dat ze de kosten van zo een
aanschaf niet kunnen dragen. 

Het is ook niet erg verassend dat het verschil in bezit van ICT-goederen tussen al
dan niet arme huishoudens er wél is voor wat betreft het bezit van een pc, een gsm
of zelfs een videorecorder. Dit betreft de meer recente, complexe en dure ICT-goe-
deren. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat deze analyse is gebaseerd op
cijfers van 1998, en dat de situatie voor wat betreft de gsm sinds die tijd sterk is
veranderd. 

Wat wel enigszins onverwacht is, is dat arme huishoudens verhoudingsgewijs
duidelijk minder vaak een telefoon bezitten. Hoewel ook bij de arme huishoudens
de overgrote meerderheid wel degelijk een telefoon heeft, is het percentage niet-
bezitters hoger dan bij de niet-arme huishoudens. Dit verschil wordt nog eens
versterkt indien voor deze huishoudens die geen telefoon bezitten, naar het gsm-
bezit wordt gekeken. Helaas is er een niet onbelangrijke groep huishoudens die
zich naar eigen zeggen geen telefoon kunnen veroorloven en die daarom zelfs in
vergelijking met de andere arme huishoudens in een sociaal isolement
terechtkomen. 
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Het is niet onverwacht dat niet-arme huishoudens verhoudingsgewijs vaker een
pc in hun bezit hebben (zie o.a. van Dijk et.al., 2000, Dickerson en Gentry, 1983)
en de meerderheid van de niet-bezittende huishoudens aangeeft niet vanwege de
prijs van de aanschaf te hebben afgezien. Wat zorgelijk is, is dat dit laatste ook
voor de arme huishoudens lijkt te gelden. Ook de meerderheid van de groep
arme huishoudens geeft aan niet vanwege de prijs van de aanschaf te hebben af-
gezien, maar gewoon geen pc te willen hebben. Deze meerderheid is met 70
procent weliswaar kleiner dan bij de niet-arme huishoudens (90 procent) maar
toch zeer belangrijk. Aangezien het armoederisico sterk samenhangt met een ne-
gatieve arbeidsmarktintegratie en een lagere opleiding, kan worden verwacht dat
werknemers uit arme huishoudens verhoudingsgewijs minder vaak op de werk-
plek met de pc in aanraking komen. Het gevolg van het vrijwillige afzien van de
aanschaf van een pc is dat de leden van deze huishoudens geen ervaring met de
pc kunnen opdoen, hetgeen niet alleen ten koste gaat van hun human capital, maar
ook tot een negatievere attitude tegenover computers leidt (zie o.a Igbaria en Pa-
rasuraman, 1991, Harris, 1999, Comber et.al., 1997, Smith et.al., 2000), waardoor
deze personen het risico lopen steeds verder achter de ontwikkelingen aan te
gaan lopen.

Een volgende verrassende conclusie, die met het oog op het aantal waarnemin-
gen echter met enige voorzichtigheid moet worden getrokken, is dat er bij de
huishoudens die een pc bezitten, geen associatie is tussen het al dan niet arm zijn
en het bezitten van een internet-aansluiting. Aangezien arme huishoudens over
het algemeen meer gedepriveerd zijn (gezien de associatie tussen armoede en de
maatstaf voor financiële deprivatie), zou er verwacht kunnen worden dat er ook
voor de huishoudens die een pc bezitten, de arme huishoudens minder vaak een
internet-aansluiting zouden bezitten. Dat dit niet zo is, lijkt aan te geven dat dié
(verhoudingsgewijs weinige) arme huishoudens die zich een dure pc aanschaf-
fen, verhoudingsgewijs meer van het nut of het belang van internet overtuigd zijn
en zich dientengevolge de extra investering getroosten. 

E. Achtergrondvariabelen en afzonderlijke factoren

In deze paragraaf zal ter afsluiting nog een aanvullende analyse worden ge-
maakt. Met name worden enkele achtergrondvariabelen kort in de analyse
betrokken. Eerder waren huishoudens, naast de armoedevariabele cluster al be-
schreven door de leeftijd en de nationaliteit van het gezinshoofd (ghlft en ghnat)
en de regio waarin het gezin woont (region). Tabel 9 (tabel 19 in onderzoeksver-
slag) bevat de resultaten van een logistische regressie-analyse van de groep-
variabele tel, die als waarde 1 heeft indien het huishouden hooguit een kleuren-
televisie of een video bezit, en 2 indien het huishouden (al dan niet daarnaast)
nog andere ICT-goederen bezit. 
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TABEL 9 - Logistische regressieanalyse van groep-variabele tel op achtergrondvariabelen 

De waarnemingen voor Brussel zijn uit de steekproef weggehaald. Hiervoor zijn
twee redenen: ten eerste betreft het weinig waarnemingen, en ten tweede verge-
makkelijkt deze weglating de interpretatie van de schatters. De variabele streek
krijgt dus de waarde 1 of 2 indien het huishouden in Vlaanderen, respectievelijk
Wallonië woont. De basislijn van deze regressie is de relatieve kans (odd) dat een
in Vlaanderen woonachtig, niet uitgesloten  huishouden waarvan het gezins-
hoofd jong is en de Belgische nationaliteit heeft, hooguit een kleurentelevisie of
een videorecorder bezit. Een positieve schatter kan dus worden geïnterpreteerd
als dat een hogere waarde van de betreffende verklarende variabele tot een gro-
tere kans leidt dat het huishouden hooguit een televisie of een videorecorder
bezit, en dus meer achteraan loopt in de diffusie van ICT-goederen. 

Het tweedegraads effect van de leeftijd van het gezinshoofd blijkt significant. In
eerste instantie neemt de relatieve kans op het hooguit bezitten van een kleuren-
televisie of een videorecorder af met de leeftijd en bereikt een minimum rond de
35. Van dan af neemt de relatieve kans toe, een stijging die echter pas rond de leef-
tijd van 50 jaar echt inzet. Over het algemeen kan er worden gesteld dat zeker
voor de huishoudens waarvan het hoofd ouder is dan 50 de relatieve kans op het
bezitten van minimaal één ICT-product uit de tweede groep (gsm, pc, internet-
aansluiting, antwoordapparaat) drastisch afneemt met de leeftijd. Zelfs indien re-
kening wordt gehouden met de hogere kans dat een huishouden met een
gezinshoofd die niet de belgische nationaliteit bezit arm is, blijkt toch dat een
‘buitenlands huishouden’ een grotere relatieve kans heeft om hooguit een kleu-
rentelevisie en/of een videorecorder te bezitten. Dit effect lijkt weliswaar weinig
significant, maar er was reeds duidelijk geworden dat er correlaties tussen ar-
moede, nationaliteit en regio bestond. Hierdoor kunnen de schatters in dit model
hun werkelijke significantieniveau onderschatten. De schatter voor de variabele
streek is statistisch niet significant, dus het lijkt niet uit te maken of het huishou-
den in Vlaanderen of Wallonië woont. Echter, het is ook aangetoond dat er een
sterk verband tussen armoede en de regio waarin het gezin woont, bestaat. Het
is mogelijk dat hierdoor de standaardfout van streek is opgeblazen. 

De vierde en laatste stap is dat het verband tussen ICT bezit en de afzonderlijke
dimensies van armoede wordt gelegd. Om deze reden wordt teruggegrepen naar
het logistische regressiemodel zoals dat in tabel 9 is beschreven, maar wordt de
armoedevariabele cluster vervangen door de onderliggende dimensies, weerge-
geven door de variabelen factor1, factor2 en factor3. De resultaten staan in tabel 10
(tabel 20 in onderzoeksverslag) weergegeven. Voor een goed begrip wordt her-
haald dat deze dimensies eerder ruwweg werden omschreven als “zwakke
economische integratie”, “deprivatie” en “laag psychologisch welbevinden en
maatschappelijke participatie”. 

Parameter Schatter St.dev. Chi2 Pr>chi2

Intercept     -0,5582      0,5715        0,9540        0,3287

ghlft         -0,1155      0,0203       32,2553        <,0001

ghlft2     0,00164 0,000194       71,4536 <,0001

ghnat         0,3914      0,1977        3,9195        0,0477

streek        -0,00267      0,0988        0,0007        0,9785

CLUSTER       1,0245      0,1696       36,4962        <,0001
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TABEL 10 - Logistische regressieanalyse van groep-variabele op de dimensies van armoede 

Het in het licht van deze vraag meest interessante conclusie die uit bovenstaande
analyse getrokken kan worden, is dat het effect van armoede op ICT-bezit (weer-
gegeven door de groepvariabele tel) overduidelijk voor het grootste deel bepaald
wordt door de economische marktintegratie (factor1) van het huishouden, daarop
gevolgd door  de deprivatie-dimensie (factor2) en een laag psychologisch welbe-
vinden en maatschappelijke participatie (factor3). Daarnaast speelt de leeftijd van
het gezinshoofd een belangrijke rol. Dit is een eerste beantwoording van de derde
onderzoeksvraag. 

Voor een nadere analyse moeten de afzonderlijke schatters worden bekeken. De
positieve schatters voor factor1 en factor2 kunnen worden geïnterpreteerd als dat
een lage arbeidsmarktintegratie en/of het gedepriveerd zijn van een huishouden
tot een grotere relatieve kans leidt dat het huishouden achteraan loopt in de dif-
fusie van ICT, dat wil zeggen dat het huishouden hooguit een televisie en/of een
videorecorder bezit. Het is verassend dat het effect van factor3 negatief is: hieruit
zou moeten worden geconcludeerd dat een lager welbevinden en een lagere
maatschappelijke integratie samenhangt met een lagere kans om een ‘laggard-
huishouden’ te zijn, dat wil zeggen hooguit een televisie of een videorecorder te
bezitten. Het blijkt dat dit te wijten is aan het feit dat de drie factoren gezamelijk
in één model worden gebruikt. Uit een nadere analyse bleek dat, indien factor1 en
factor2 uit het model worden weggelaten, en de schatter van factor3 zowel het di-
recte als het indirecte (via de overige twee factoren) weerspiegelde, het teken van
de schatter van factor3 inderdaad negatief was. De conclusie is daarom dat een af-
nemend psychologisch welbevinden en maatschappelijke participatie (factor3)
wél tot een stijging van de kans dat het huishouden achteraan loopt in de diffusie
van ICT leidt, maar enkel voor zover dit lage welbevinden en participatie samen-
hangt met een lage arbeidsmarktintegratie (factor1) dan wel deprivatiepositie
(factor2) van het huishouden. Indien de schatter van factor3 voor deze samenhang
met factor1 en factor2 wordt gecorrigeerd door de drie factoren in één model te ge-
bruiken, dan blijkt dat een afname van het psychologisch welbevinden of
maatschappelijke participatie (factor 3) tot een daling leidt van de relatieve kans
dat het huishouden achterloopt in de diffusie van ICT. Een mogelijke verklaring
kan zijn dat deze huishoudens hun welbevinden en participatie trachten te ver-
groten door de aanschaf van ICT-goederen, en dit onafhankelijk van hun situatie
wat betreft arbeidsmarktintegratie en deprivatie.

Parameter         Schatter St.dev. Chi2 Pr>chi2

Intercept          1,7734     0,5809       9,3212       0,0023

ghlft              -0,1018     0,0209      23,7720       <,0001

ghlft2             0,00114   0,000198      33,3160       <,0001

ghnat              0,1789     0,2085       0,7366       0,3907

streek             -0,2302     0,1063       4,6911       0,0303

Factor1            0,9998     0,0749     178,3893       <,0001

Factor2            0,2517     0,0548      21,0787       <,0001

Factor3            -0,1291     0,0544       5,6274       0,0177

Factor1*Factor2 -0,0780     0,0615       1,6097       0,2045

Factor1*Factor3    0,0588     0,0618       0,9032       0,3419

Factor2*Factor3 -0,00054     0,0513       0,0001       0,9915
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VI Conclusies en de beantwoording van de 
onderzoeksvragen 

De vragen die aan de basis van dit luik van het onderzoek naar het verband tus-
sen ICT en armoede ligt, is achtereenvolgens “is er in België sprake van
multidimensionele armoede en dualisering?”, ten tweede, “zijn er verbanden tus-
sen armoede en het bezit van ICT-goederen door huishoudens?” en, ten derde
“wat zijn de mogelijke verklaringen voor deze verbanden?”. Met de tot dusver
opgedane kennis kunnen deze vragen afdoende beantwoord worden.

Armoede werd gedefiniëerd op basis van het simultaan voorkomen van uitslui-
tingen van het huishouden op een aantal dimensies. Gegeven de eerste
onderzoeksvraag moest natuurlijk allereerst het bestaan van armoede empirisch
worden “bewezen”. Immers, hoewel iedereen wel een intuïtief idee heeft over ar-
moede en de determinanten daarvan, was de empirische onderbouwing tot
dusver dan wel afwezig dan wel gebaseerd op inhoudelijke beslissingen. Deze
studie is hierop een uitzondering. 

In een eerste stap werd armoede gebaseerd op een aantal door middel van een
principale componentenanalyse samengestelde dimensies of factoren. Deze fac-
toren werden daarna door middel van een clusteranalyse gebruikt om tot een
onderverdeling van de steekproef in al dan niet arme huishoudens te komen. Het
blijkt dat er drie onderliggende dimensies van armoede bepaald kunnen worden,
en dat een cluster van iets minder dan 8 procent van de huishoudens op al deze
drie dimensies significant slechter scoort dan de overige huishoudens. Een ruwe
omschrijving van deze dimensies is “zwakke economische integratie”, “depriva-
tie” en “laag psychologisch welbevinden en maatschappelijke participatie”. 

Uit een analyse van armoede en een aantal achtergrondvariabelen bleek onder
meer dat huishoudens waarvan het hoofd niet de Belgische nationaliteit heeft, en
huishoudens die in Brussel of Wallonië wonen, een verhoudingsgewijs hoog risi-
co op armoede lopen. Het was opvallend dat een relatie tussen het risico op
armoede en de leeftijd van het gezinshoofd niet overtuigend kon worden
aangetoond. 

De eerste onderzoeksvraag kon dus bevestigend worden beantwoord: multidi-
mensionele armoede bestaat inderdaad, en dit lot treft een belangrijke
minderheid van de maatschappij waardoor er inderdaad van een duale situatie
kan worden gesproken.

In de volgende stap werd het al dan niet arm zijn van een huishouden op ver-
schillende manieren aan het bezit van ICT-goederen gekoppeld. Daar kwam als
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belangrijkste conclusie uit naar voren dat arme huishoudens meer dan de overige
huishoudens achteraan in de diffusie van ICT-goederen lijken te komen. De twee-
de onderzoeksvraag, die naar het verband tussen ICT en armoede vanuit het
gezichtspunt van de rol van het gezin in de maatschappij, kan met de nu beschik-
bare informatie beantwoord worden. Er is inderdaad een verband tussen ICT-
bezit en armoede. Arme huishoudens lopen verhoudingsgewijs meer achter op
de diffusie van ICT-goederen, en bezitten minder, en minder geavanceerde, ICT-
goederen. Deze conclusie is in lijn met eerder onderzoek (zie van Dijk, et.al, 2000). 

Indien voor de beantwoording van de derde onderzoeksvraag naar de dimensies
van armoede wordt gekeken, dan blijkt dat het vooral de lagere arbeidsmarktin-
tegratie van arme huishoudens is, die tot een lager ICT-bezit aanleiding geeft. Het
niet hebben van een hoge opleiding maakt de potentiële inspanning om met
meerlagige ICT-goederen om te gaan, groter. Daar komt bij dat uit andere studies
is gebleken dat het advies van collega’s een belangrijke informatiebron is, waar-
mee ten eerste het verwachte nut van een ICT-goed stijgt (men weet beter de
mogelijkheden die zo een apparaat biedt) en ten tweede de problemen bij het le-
ren omgaan met ICT-goederen verminderen. Werklozen hebben hierom een
minder goede toegang tot deze informatie dan werkenden. Daarnaast is het zo
dat lager-opgeleide werknemers verhoudingsgewijs minder met ICT-goederen
zoals de pc in aanraking komen.

De studie van Van Dijk et.al. (2001, p. 206) stelt dat het te ver zou voeren om van
een tweedeling of dualisering te spreken, aangezien de verschillen in gebruik niet
extreem groot is en er wel een middengroep te bekennen is. Deze studie is pes-
simistischer: los van het effect van ICT is het wel degelijk zo dat er in een repre-
sentatieve dataset als de PSBH-data een behoorlijke grote groep arme huishoudens
te vinden is. Er is hierom dus sprake van een duale situatie; een situatie die ook
in de bezitspercentages van ICT-goederen tot uiting komt. Kort gezegd lopen
arme huishoudens achter de ontwikkelingen in de consumentenelectronica aan.
Gegeven deze situatie kan men zich afvragen wanneer deze ICT-dualisering tot
problemen zal leiden. Wellicht niet op de korte termijn. Weliswaar zal onder in-
vloed van technologische ontwikkelingen in het productieproces de vraag naar
lager opgeleide werknemers door de werkgevers verhoudingsgewijs afnemen
(Dekkers en Bogaert, 2001), maar dit is een effect op de langere termijn en daar-
enboven is het vermoedelijk niet zo dat ICT-goederen de baaninhoud van de
overblijvende laagst-opgeleide werknemer erg drastisch zal veranderen. Men
kan zich echter afvragen of de situatie op de langere termijn echter niet zal ver-
slechteren. Arme huishoudens, die verhoudingsgewijs weinig ICT-goederen
bezitten en (dus) gebruiken, hebben immers ook kinderen. Vergeleken met kin-
deren uit niet-arme gezinnen krijgen deze kinderen gedurende hun formatieve
periode minder de kans om met ICT-goederen, zoals computers, om te leren gaan.
Het is mogelijk dat zij deze achterstand op latere leeftijd niet meer -of minder
makkelijk- zullen kunnen inhalen, waardoor op dat moment er niet alleen een ge-
nerationele bestendiging van de armoede zou ontstaan (voor zover die er nog
niet was), maar dat ‘armoedekloof’ die deze burgers van morgen zouden moeten
overbruggen, vergeleken met vandaag oneindig veel dieper zou zijn. 
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