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Meer dan een kwart van de jonge Belgen 
heeft al aangeklopt bij een OCMW 
Ethias Youth Solidarity Awards: bijna een half miljoen euro voor OCMW-
projecten om armoede onder jongeren aan te pakken. Matthias Casse, 
judoka en olympisch medaillewinnaar, is ambassadeur van het project. 

 
Drie op de tien jonge Belgen (30%) hebben al armoede gekend. Meer dan een kwart van de jonge 
Belgen (27%) heeft zich zelfs al eens tot het OCMW gewend en meer dan drie op de tien (33%) 
hebben regelmatig minder plezier in het leven door geldzorgen. Dit zijn slechts enkele van de 
opvallende cijfers die naar voor komen uit een enquête onder 1.000 jongeren tussen 16 en 30 jaar 
over hun financiële situatie. 
 
Daarom pakt verzekeraar Ethias het armoedeprobleem bij jongeren onder de 30 jaar frontaal aan en 
investeert 450.000 euro om bijna 600 OCMW's in België aan te moedigen om extra initiatieven te 
nemen om werk te maken van de precaire situatie bij jongeren. Ethias heeft deze solidariteitsactie 
de Ethias Youth Solidarity Awards genoemd. De Belgische olympische medaillewinnaar judoka 
Matthias Casse steunt dit initiatief.  

In België hebben niet alle jongeren het financieel even goed. De studie die in opdracht 
van Ethias door het onderzoeksinstituut Indiville werd uitgevoerd, bevestig dit ook vandaag. De 
coronacrisis heeft duidelijk een impact gehad: één jongere op drie (32%) geeft in deze enquête aan 
dat zijn of haar financiële situatie er sinds de coronavirusepidemie op achteruit is gegaan.  

In België ervaren bijna drie op de tien jongeren minder 
plezier in het leven door geldzorgen   

 De financiële situatie van jongeren heeft een duidelijke impact op 
hun levenskwaliteit: 3 op de 10 (33%) ervaren regelmatig minder 
plezier in het leven als gevolg van geldzorgen. Daarnaast had 30% 
van de respondenten in de afgelopen maand net genoeg geld om 
de basisuitgaven te dekken, zoals boodschappen, vervoer, kleding, 
internet of elektriciteit. Voor 17% van hen was het zelfs niet mogelijk 
deze uitgaven te dekken. En toch zijn jongeren hoopvol: meer dan 
zes op de tien (63%) denken dat zij in de toekomst geen armoede 
zullen kennen.  

Met een budget van 450.000 euro moedigt Ethias OCMW's aan om armoede bij jongeren 
te bestrijden 

Ethias wil financiële kwetsbaarheid onder jongeren mee tegengaan en lanceert daarom voor de eerste 
keer de Ethias Youth Solidarity Awards. Via dit initiatief roept de verzekeraar alle 
Belgische OCMW's op om een jongerenproject in te dienen dat bijdraagt tot de bestrijding van 
armoede. Deze projecten kunnen bijvoorbeeld gaan om culturele participatie, toegang tot 
onderwijs, budgetbegeleiding, enz. 
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"De eerste stappen in het leven van een man of vrouw zijn bepalend. Zij zijn 
de fundamenten voor het verdere leven. De COVID-19 pandemie, heeft de 
sociale ongelijkheid en de kwetsbaarheid van jongeren vergroot.  Zoals ze zelf 
in de enquête aangeven: vier van de tien vinden dat de samenleving van 
armoede onder jongeren een prioriteit moet maken. Daarom hebben we bij 
Ethias, in lijn met onze waarden, besloten om deze Ethias-prijzen voor 
jeugdsolidariteit in het leven te roepen om jongeren te helpen via acties die 
OCMW's op het terrein ondernemen.” 

Philippe LALLEMAND, CEO van Ethias 

 

 "Te veel jongeren liggen wakker van hun financiële situatie. Met het 
coronavirus is dit probleem nog toegenomen. Jongeren zouden regelmatig 
eens met vrienden of familie uit eten moeten kunnen gaan, iets kunnen gaan 
drinken of kunnen sporten en ontspannen. Als topsporter weet ik hoe 
belangrijk het is om dromen en ambities te kunnen hebben. Daarom steun ik 
dit initiatief.” 

Matthias Casse, Belgisch olympisch medaillewinnaar  

Ethias zet zich in voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)  

La Responsabilité Sociétale de l'Entreprise (RSE) fait partie de l’ADN d’Ethias depuis sa fondation. 
Parmi les objectifs de développement durable, la lutte contre la pauvreté, sous toutes ses formes, est 
l’une de ses priorités. A côté des Ethias Youth Solidarity Awards, Ethias collabore déjà avec plusieurs 
associations qui luttent contre la pauvreté comme notamment Pelicano, DigitalForYouth, Article 27, 
YouthStart et la Croix-Rouge de Belgique. 

Over de studie 

Het onafhankelijke onderzoeksinstituut Indiville voerde in opdracht van Ethias deze studie uit over de 
financiële onzekerheid van adolescenten en jongvolwassenen. De gegevens werden verzameld via 
een kwantitatieve online-enquête bij 1 057 respondenten tussen 16 en 30 jaar oud. Het veldwerk vond 
plaats tussen 6 en 13 oktober 2021. 

Over de Ethias Youth Solidarity Awards 

Vanaf woensdag 20 oktober 2021 kunnen OCMW's hun projecten nu indienen via awards@ethias.be. 
De prijzen zijn bestemd voor 16 bestaande of toekomstige projecten tussen 1 januari 2021 en eind 
2022 die specifiek gericht zijn op de bestrijding van armoede onder jongeren. 

Het totale bedrag van 450.000 euro zal worden toegekend naargelang van het aantal inwoners van 
de betrokken stad of gemeente: 150.000 euro voor tien projecten in steden of gemeenten met minder 
dan 10.000 inwoners, 150.000 euro voor vijf projecten in steden of gemeenten met 10.000 tot 29.999 
inwoners en 150.000 euro voor drie projecten in steden of gemeenten met 30.000 inwoners of meer.   
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Een jury bestaande uit deskundigen op dit gebied en academici zal verantwoordelijk zijn voor de 
selectie van de projecten. De geselecteerde projecten zullen in het voorjaar van 2022 worden 
bekendgemaakt. 

 

Voor meer informatie kunt u hier terecht. 

 

_____________________ 

Meer info? 

• Befirm (consultant RP) : Simon Laval,  0496 12 21 47 – simon@befirm.be  
• Ethias (Persverantwoordelijke) : Serge Jacobs, +32 475 98 31 37 – com@ethias.be 
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