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De groep bijstandsgerechtigden is sinds 1974 sterk
gegroeid en gewijzigd qua samenstelling: het
aandeel mannen is toegenomen, alsook het relatieve
belang van de jongeren. Bovendien is de
bijstandspopulatie sterk verkleurd. Dit heeft
ongetwijfeld gezorgd voor een diversificatie van de
bijstandspopulatie in termen van hun afstand tot de
arbeidsmarkt. Voor een groep is de bijstand een
opstap naar een ‘regulier’ bestaan binnen de
arbeidsmarkt en de sociale verzekeringen.
Daarnaast is er een groep mensen die meer
duurzaam aangewezen zal blijven op materiële en
immateriële hulpverlening door een gecumuleerd
gebrek aan economische, sociale en psychische
vaardigheden om zelfstandig in het economisch
systeem te kunnen functioneren.
De sociale bijstand als instituut staat vandaag
dus voor een groter en meer gediversifieerd
publiek dan wat de wetgever in 1974 voor ogen had. Dit stelt OCMW’s en beleidsmakers voor extra
uitdagingen, waarvan er een aantal aan bod komen in dit boek.
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