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Voorwoord 

Armoede kent vele gezichten, wordt vaak gezegd. Het kent daarnaast vele 

perspectieven – manieren waarop ertegenaan wordt gekeken. Het perspectief hangt 

af van de positie van de kijker: Van bovenaf alles overziend maar zonder details, 

vanaf de zijlijn met een grote mate van betrokkenheid, of er juist middenin met een 

focus op de eigen situatie. Ieder perspectief kent zijn eigen taal, zijn eigen idealen 

en eigen belangen. Het een is niet meer waar of waardevoller dan het ander. 

 

In dit rapport vindt u verschillende perspectieven op armoede in Ridderkerk terug. 

Ten eerste leest u een uiteenzetting over wat de wetenschap zegt over oorzaken 

van armoede en welke maatregelen ertegen het beste werken. We geven u ook een 

‘perspectief’ in cijfers om grip te krijgen op de omvang van armoede in Ridderkerk. 

Daarnaast hebben wij enkele (professionals van) maatschappelijke organisaties die 

in Ridderkerk actief zijn op het gebied van armoede naar hun perspectief gevraagd. 

Tot slot zijn wij in gesprek gegaan met een aantal inwoners van Ridderkerk die in 

armoede leven. Wij hopen u met dit onderzoek een overzicht te geven van de 

belangrijkste facetten van armoede, de veelheid van denkbeelden die er heersen 

over armoede en met name de diversiteit van armoedeproblematiek, in Nederland in 

het algemeen en specifiek in Ridderkerk. 

 

Onderdeel van dit onderzoek is een visueel beeld van verschillende aspecten van 

armoede. De leerlingen van de studie Art & Design van het Da Vinci College in 

Dordrecht hebben voor deze opdracht zelf onderzoek gedaan naar wat armoede is. 

Hun ideeën daarover hebben zij vertaald naar beelden, zoals fotoreportages, 

schilderijen, collages en posters. Twee van de leerlingen (Cynthia Kwaytaal en 

Angela Dortmont) hebben ons vergezeld op onze gesprekken met burgers in 

armoede. Zij hebben de situatie die zij zagen en hoorden in foto’s gevat. Alle werken 

van de leerlingen, zullen te zien zijn in het gemeentehuis van Ridderkerk. Onze dank 

is groot voor de tijd en moeite die de leerlingen en docenten in dit project hebben 

gestopt. We zijn er trots op dat wij hun inzichten en vaardigheden hebben mogen 

inzetten voor deze opdracht. 

 

Tot slot willen wij veel dank uitspreken aan alle professionals en burgers die de tijd 

hebben genomen en de openheid hebben gegeven om uiteindelijk u als lezer te 

informeren over de perspectieven op armoede. Met name de burgers die in armoede 

leven en die de moed hebben gehad om hun verhaal met ons te delen, verhalen van 

hoop en wanhoop, verhalen over onhandige beslissingen en domme pech. Verhalen 

over wat het leven in Nederland met weinig middelen de moeite waard maakt en 

over waar men ’s nachts niet van kan slapen. Ofwel, een kijkje in een wereld die 

voor de meeste mensen onzichtbaar is. 

 

BMC Onderzoek 
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Samenvatting 
 

In dit rapport vindt u achtereenvolgens beschrijvingen van de aard, omvang, 

oorzaken, gevolgen en oplossingen van armoede. Waar mogelijk hebben we de 

situatie in Ridderkerk specifiek hiervoor bestudeerd. Naast een algemene studie van 

de wetenschappelijke literatuur (wetenschappelijke perspectief) hebben wij 

schattingen van de omvang van het aantal minimahuishoudens gedaan en analyses 

op de registraties van de minimaregelingen van de gemeente uitgevoerd (cijfermatig 
perspectief), gesprekken met elf relevante maatschappelijke organisaties gevoerd 

(professionele perspectief) en diepte-interviews gedaan met tien burgers die in 

armoede leven (ervaringsperspectief). Deze perspectieven tezamen vormen een rijk 

en complex beeld van de verschillende aspecten van armoede. Hoewel een 

samenvatting per definitie een versimpeling is en we u aanraden het rapport in zijn 

geheel door te nemen om een compleet beeld te krijgen, zullen we toch zo beknopt 

mogelijk onze bevindingen hieronder aan u presenteren.  

 

Wat is armoede? 

De verschillende perspectieven overlappen grotendeels met betrekking tot de vraag 

wat armoede is. Financiële problemen en gebrekkige maatschappelijke participatie 

vormen de hoofdingrediënten.  

 

De literatuur geeft de meest uitgebreide beschrijving van financiële ondergrenzen 

voor het bepalen van armoede. Hierin moet de gemeente deels echter zelf een 

keuze maken: Kiest men voor de ‘lage-inkomensgrens’, het sociaal minimum of een 

meer budgetgerelateerde benadering (basisbehoeften of niet-veel-maar-

toereikend’). Voor het bepalen van de grens is het goed om na te denken over de 

gevolgen: hoe groot is de groep die we daarmee uitsluiten en hoe zorgen we ervoor 

dat die groep niet in de problemen komt doordat men buiten alle regelingen valt? Dit 

sluit aan bij wat de professionals ons vertelden: er is een groep die tussen wal en 

schip valt en die groep wordt steeds groter – door lagere inkomensgrenzen en 

grotere financiële problematiek bij de inkomens (net) boven bijstandsniveau. Wat 

voor de professionals als armoede geldt en wat we tegenkwamen bij de 

geïnterviewde burgers, wordt vooral omschreven als de beperkte mogelijkheden om 

in de basisbehoeften te voorzien. Dan gaat het om (gezond) eten, kleding en een 

huis in goede staat met (warm) water en elektriciteit. In de praktijk blijken deze 

zaken niet altijd zo gemakkelijk voorhanden als men misschien denkt. Mensen 

hebben soms letterlijk honger en huisuitzetting of afsluiting van nutsvoorzieningen 

komen ook voor. Bij onze bezoeken aan de burgers zagen we verder nog als een 

belangrijk onderdeel van armoede dat zij dikwijls geen huis hebben dat in goede 

staat verkeert. Bij meer dan de helft van de huizen van de burgers die wij bezocht 

hebben, was dit het geval. Voor opknappen hebben zij niet de middelen. Tot slot 

noemen burgers nog het gebrek aan ‘extraatjes’, zoals vakantie, activiteiten 

buitenshuis of een keer een presentje voor eventuele (klein)kinderen. De 

professionals geven in aansluiting daarop in sterke mate aan dat het leven steeds 

duurder is geworden, waardoor feitelijk ‘relatieve’ armoede steeds vaker voorkomt. 
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Dit sluit aan bij armoede in termen van gebrekkige maatschappelijke participatie. De 

wetenschappelijke literatuur ziet dat weliswaar eveneens als onderdeel van 

armoede, maar meer in de zin van oorzaak of juist gevolg van armoede. Voor de 

professionals en de burgers is onvoldoende maatschappelijke participatie (ook wel 

sociaal isolement genoemd) echter een even belangrijk element van armoede als 

onvoldoende financiële middelen. Het gaat dan om personen die zich terugtrekken 

uit het maatschappelijk leven, deels door schaamte en deels doordat het leven 

buiten de deur bijna per definitie geld kost. Men heeft vaak niet of nauwelijks een 

sociaal netwerk (familie of vrienden) dat hen kan ondersteunen en voor de nodige 

ontspanning, liefde en aandacht kan zorgen. Sommige van de professionals 

noemen zelfs personen die ondanks voldoende middelen in een sociaal isolement 

verkeren als gevallen van armoede. Daarbij komt dan nog de mentale armoede, die 

zich manifesteert als persoonlijke verwaarlozing en/of (geestelijke) verwaarlozing 

van kinderen. 

 

Omvang armoedeproblematiek 

Het daadwerkelijk tellen van het aantal huishoudens dat in armoede leeft is 

onmogelijk. Ten eerste omdat er meerdere definities zijn, ten tweede omdat niet van 

ieder huishouden het besteedbaar inkomen bekend is. Voor dit onderzoek zijn de 

aantallen huishoudens geschat met een inkomen onder de 105% van het wettelijk 

sociaal minimum (wsm). Voor deze grens is gekozen omdat deze ook gold in de 

voor Ridderkerk uitgevoerde Armoedemonitor uit 20091. Deze huishoudens leven 

niet per definitie in armoede, maar vormen de grote risicogroep vanwege een laag 

inkomen en in de meeste gevallen geen of nauwelijks reserves. Het aantal 

minimahuishoudens in Ridderkerk is ten opzichte van 2008 toegenomen in 2011, in 

absolute zin (van 989 naar 1.174) en in relatieve zin (van 5,0% naar 5,9% van het 

aantal huishoudens in de gemeente). Als we de ondergrens van 120% van het wsm 

hanteren – de grens die tot en met 2011 voor de meeste minimaregelingen werd 

gebruikt – zien we een toename van 2.059 tot 2.342 (ofwel van 10,5% naar 11,8% 

van het aantal huishoudens). Ook voor de inkomensgrens van 110%, die sinds 2012 

geldt in Ridderkerk voor de minimaregelingen, zien we een toename in 2011 ten 

opzichte van 2008, van 1.322 naar 1.497 (ofwel van 6,7% naar 7,5% van het aantal 

huishoudens). De toename komt mede door het toenemende aantal werklozen in de 

gemeente. De professionals verwachten verder een toename van het aantal 

minimahuishoudens, vanwege de relatief grote groep ouderen met een laag 

inkomen. Zij zullen in de toekomst nauwelijks pensioen kennen en rond moeten 

komen van enkel AOW. 

 

Volgens de professionals is er nog een groep die momenteel niet voor 

minimaregelingen in aanmerking komt (en daardoor buiten beeld is) vanwege een te 

hoog inkomen, die desondanks moeite hebben om rond te komen en 

maatschappelijk te participeren. Hoe groot deze groep is, kunnen zij niet aangeven. 

Wel is deze groep sinds 2012 groter, omdat de inkomensgrens voor de meeste 

minimaregelingen omlaag is gegaan van 120% naar 110% van het wsm. De 

verhoging van de eigen bijdrage voor GGZ-trajecten zorgt – door een drempel op te 

                                                
1 Hilde Oosten en Willeke Hauwen (red.), Armoedemonitor 2009 Ridderkerk, KWIZ, (Groningen 2009). 
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werpen om hulp te zoeken – mogelijk nog voor een extra verhoging van het aantal 

huishoudens dat financieel in de problemen komt, omdat belemmerende psycho-

sociale en psychiatrische problematiek niet in alle gevallen tijdig zal worden 

onderkend en behandeld. 

 

Daarop aansluitend geven de professionals aan dat er een groep met financiële 

problemen is die momenteel niet aanklopt bij de betreffende instanties voor 

ondersteuning (inkomensondersteuning, schuldhulpverlening of anderszins). Ook de 

omvang van deze groep is niet in te schatten, maar de risico’s bij deze groep zijn 

juist groot, omdat er niet tijdig ingegrepen kan worden. Op het moment dat zij wel in 

aanraking komen met de Sociale Dienst, Schuldhulpverlening of bijvoorbeeld 

Algemeen Maatschappelijk Werk, zijn de problemen vaak al in een vergevorderd 

stadium en daarmee lastiger te keren. 

 

Een andere manier om naar de omvang van armoede te kijken is het bereik van de 

bestaande regelingen te bepalen. Het bereik geeft een indicatie van de huishoudens 

die moeite hebben om rond te komen van het eigen inkomen. Een groot bereik is in 

ieder geval een belangrijk preventiemiddel voor armoede. Uit de cijfers blijkt dat het 

bereik van de minimaregelingen in 2011 is gedaald. Een mogelijke verklaring is dat 

met name de ‘nieuwe’ minimahuishoudens onvoldoende bekend zijn met de 

minimaregelingen en er geen gebruik van maken. Zo weten we uit onderzoek van 

SEO dat het niet-gebruik van zorgtoeslag groter is voor zogenaamde ‘nieuwe’ 

rechthebbenden (mensen wiens inkomen recent onder een bepaalde inkomens-

grens is gekomen).2 De belangrijkste verklaring is de onbekendheid van deze groep 

met de regeling. Het is aannemelijk dat dit proces ook geldt voor andere minima-

regelingen. 

 

Oorzaken armoede 

De verschillende perspectieven over de oorzaken van de armoede sluiten sterk op 

elkaar aan. Grofweg is er sprake van ofwel plotselinge armoede door een 

veranderende situatie (bijvoorbeeld ontslag, arbeidsongeschiktheid, scheiding) of 

armoede door een langdurig laag inkomen waardoor het onmogelijk is buffers op te 

bouwen en daarmee noodzakelijke uitgaven te doen. De wetenschappelijke 

literatuur rept vooral over het gebrek aan menselijk ‘kapitaal’ (opleiding, sociaal 

netwerk, laaggeletterdheid en werkervaring), psychische problemen en de 

overerfbaarheid van armoede. De professionals noemen deze oorzaken eveneens 

en in de verhalen van de burgers zien we per geval ook één of meerdere van deze 

oorzaken terugkomen. Bij sommige burgers zien we ook sterke gezondheids-

problemen als oorzaak van armoede – men heeft vanaf jonge leeftijd niet 

(volwaardig) kunnen werken.  

 

De professionals benadrukken nog het samenvallen van verschillende oorzaken. 

Het is de opeenstapeling van factoren die iemand vatbaar maakt voor financiële 

problemen en/of sociaal isolement. De verhalen van de burgers ondersteunen dit: 

allen hebben een complexe geschiedenis achter de rug waarbij oorzaak en gevolg 

                                                
2 Caren Tempelman, e.a., Niet-gebruik inkomensondersteunende maatregelen, SEO, (Amsterdam 2011) ii. 



ARMOEDE IN PERSPECTIEF GEMEENTE RIDDERKERK 

    

9 

soms lastig te achterhalen zijn. Overkoepelend noemen de professionals het gebrek 

aan toekomstperspectief als oorzaak van armoede, zij het aangeleerd, gedurende 

het volwassen leven ontwikkeld of ontstaan tijdens de armoedesituatie zelf, 

waardoor men niet meer in staat is de situatie te verbeteren. 

 

De professionals voegen nog toe dat de hogere levensstandaard in Nederland (‘de 

consumptiemaatschappij’) ervoor zorgt dat de groep met lage inkomens geneigd is 

meer uit te geven dan voorhanden is en daar bijvoorbeeld leningen voor afsluit. 

Aansluitend, in de verhalen van de burgers klonk sterk door dat schulden de 

grootste directe oorzaak zijn van armoede. Zonder schulden is het in principe 

mogelijk om rond te komen van een minimuminkomen. Over vluchtelingen wordt nog 

specifiek aangegeven dat ze direct te maken krijgen met schulden (voor huisvesting, 

verblijfsvergunning, et cetera), terwijl ze nog niet direct een inkomen hebben. Een 

valse start, die lastig te herstellen is voor velen, omdat werk in veel gevallen nog 

lang niet tot de mogelijkheden behoort. 

 

Een belangrijke vraag is of armoede een keuze is. De wetenschap heeft het hier niet 

uitgebreid over, de beschreven oorzaken liggen echter wel grotendeels buiten de 

persoon zelf. De professionals en burgers beschrijven ook vooral externe factoren 

die ervoor zorgen dat iemand de (financiële) situatie niet meester is. Wat echter 

doorsijpelt is dat de armoede wel voorkomen had kunnen worden als er sprake was 

geweest van een betere uitgangspositie op de arbeidsmarkt of als mensen meer 

(financiële) zelfredzaamheid hadden gekend. Daar liggen dan wel vaak weer 

externe factoren aan ten grondslag als een ontoereikende opvoeding, het gebrek 

aan voorbeeldfiguren of het opgroeien in een armoedige en/of onveilige thuissituatie. 

Enkele burgers geven aan dat zij zelf onhandige financiële keuzes hebben gemaakt, 

maar de ernst van de problematiek die erdoor zou ontstaan hadden zij in het geheel 

niet verwacht. Zij vinden dan ook dat het systeem in Nederland onvoldoende in staat 

is om bij de start van de problemen de situatie te keren. 

 

Tot slot lijkt een meer algemene oorzaak de kop op te steken, die sterk samenhangt 

met het sociale isolement van mensen die in armoede leven. Een aantal 

professionals noemt het gebrek aan sociale cohesie als een grote risicofactor voor 

armoede. Het netwerk ontbreekt sommigen om vroegtijdig financiële en niet-

financiële hulp van familie, vrienden of buren te krijgen. Juist in de beginfase kan 

snelle hulp erger voorkomen en bekenden zijn hiervoor in principe de aangewezen 

persoon. Door de individualisering van de maatschappij en de grotere arbeids-

participatie van vrouwen zijn traditionele gemeenschapsverbanden verwaterd, 

waardoor een sociaal vangnet voor sommigen ontbreekt. Dit komt nu neer op de 

professionele organisaties of de gemeente, die hier echter niet de extra capaciteit 

voor hebben. 

 



ARMOEDE IN PERSPECTIEF GEMEENTE RIDDERKERK 

 

10 

 

De gevolgen van armoede 

Wat doet armoede met mensen? In het algemeen stelt de literatuur dat armoede 

leidt tot financiële beperkingen, psychische en/of lichamelijke problemen en 

onvoldoende maatschappelijke participatie. De professionals onderschrijven dit en 

ook de meeste burgers die wij spraken hadden te maken met één of meerdere van 

deze gevolgen.  

 

De financiële beperkingen betreffen de onmogelijkheid om in noodzakelijk geachte 

zaken te voorzien, wat kan leiden tot onvoldoende gezonde voeding, gebrekkige 

huisvesting, niet af en toe op vakantie kunnen gaan en niet een enkele keer iets 

kleins voor zichzelf of de aanwezige kinderen kunnen aanschaffen. De financiële 

beperkingen zijn een deel van de oorzaak van de gebrekkige maatschappelijke 

participatie, omdat participatie in de meeste gevallen middelen vereist. De burgers 

geven aan geïsoleerd te raken omdat ze geen activiteiten buitenshuis kunnen 

ondernemen (zelfs het (openbaar)vervoer kost vaak al te veel), met vrienden of 

familie geen leuke dingen kunnen doen en het lidmaatschap van verenigingen niet 

kunnen betalen. Daarbovenop komt de sterke schaamte die er heerst, die maakt dat 

mensen anderen gaan mijden. Het voelt voor de meeste burgers alsof ze niet 

volwaardig mee kunnen in het sociale leven, omdat ze weinig interessante dingen 

meemaken en geen successen kunnen vertellen. De zelfwaardering van de burgers 

die wij spraken was in bijna alle gevallen dan ook zeer laag, mede vanwege die 

gebrekkige participatie. 

 

Uit onderzoek blijkt nog dat met name ouderen en kinderen risico lopen op 

maatschappelijk isolement als gevolg van armoede. Bij ouderen vanwege de 

schaamte, bij kinderen kan het al zitten in het niet vieren van, of gaan naar, een 

verjaardagspartijtje omdat zij geen cadeau kunnen kopen, geen vriendjes over de 

vloer kunnen krijgen (schaamte), en ook in de beperkte mogelijkheden lid te worden 

van verenigingen. De professionals onderschrijven dit en ook de ouders die wij 

spraken gaven aan dat hun kinderen niet ‘mee kunnen komen op het schoolplein’. 

De kinderen van de ouders die wij spraken hadden in enkele gevallen zelf gedrags- 

of ontwikkelingsproblemen. Of dat door armoede komt, valt niet vast te stellen, maar 

de kinderen hebben vaak al vroeg stressvolle, gespannen, thuissituaties mee-

gemaakt, wat het risico op problemen vergroot. 

 

Hierbij komen we bij de psychische gevolgen van armoede. De literatuur beschrijft 

een lange lijst aan mogelijke psychische klachten, waarvan depressie de meest 

voorkomende is. In de praktijk zagen we ook het verlies van levenslust. Enkele 

burgers die wij spraken, vertelden ons letterlijk hoe somber zij het leven soms inzien; 

een gebrek aan toekomstperspectief. In die gevallen was er overigens bijna altijd 

sprake van ernstige lichamelijke klachten, waardoor men chronische pijn heeft en 

nog minder deelneemt aan het maatschappelijk leven. De professionals beschrijven 

eveneens de sombere, negatieve (boze of wanhopige) houding die het gevolg kan 

zijn van armoede. Nog meer beschrijven zij de apathie die kan ontstaan: in positieve 

zin is apathie berusting (gelatenheid), in negatieve zin is apathie ontkenning van de 

ernst van situatie. Deze laatste staat oplossing van het probleem in de weg. 
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Gezondheidsklachten, tot slot, komen veelvuldig voor bij armoedesituaties. Door de 

psychische klachten, de langdurige stress, de zorgen, het slaaptekort en het 

ongezonde eten ontstaan de lichamelijke klachten als vanzelf. De professionals zien 

dit met grote regelmaat gebeuren en ook enkele burgers noemden de stresssituatie 

die zij gekend hebben of nog steeds kennen als oorzaak van hun huidige gezond-

heidsklachten. Verder leiden hoge kosten voor gezondheidszorg (bijvoorbeeld een 

aanvullende tandartsverzekering, de eigen bijdrage of onvolledig vergoede 

behandelingen) tot financiële problemen of vermindering van de zorgconsumptie, 

met alle lichamelijke gevolgen van dien. Meerdere burgers die wij spraken hadden 

bijvoorbeeld een slecht gebit. 

 

Oplossingen van armoede 

Hoewel we bij de aanpak rondom armoede onderscheid kunnen maken in preventie, 

het minimaliseren van de gevolgen van armoede en het blijvend verhelpen van de 

armoede, zit er een vrij grote overlap hiertussen. Dit komt door de grote samenhang 

van de verschillende oorzaken en gevolgen, de versterking die ze onderling hebben. 

Dit betekent dat voor preventie deels dezelfde maatregelen effectief kunnen zijn als 

voor het oplossen van de armoedesituatie zelf. Een belangrijk element in de aanpak 

van armoede is dan ook een integrale benadering. Vanwege de multiproblematiek 

die in de meeste gevallen speelt (psychosociale, gezondheidsgerelateerde, justitiële 

of financiële), is inzet op één van deze onvoldoende om de situatie duurzaam te 

veranderen. Het tegelijk inzetten van hulpverlening op meerdere levensdomeinen 

heeft echter als risico dat de hulp niet goed op elkaar is afgestemd, waardoor te veel 

of te weinig hulp gegeven wordt en cliënten niet goed weten bij wie ze moeten zijn 

voor welke hulpvraag. Dit betekent dat een duidelijke regierol belegd moet zijn 

binnen de keten. Dit kan standaard dezelfde organisatie zijn (de sociale dienst of 

maatschappelijk werk, bijvoorbeeld een gezinscoach) of afhankelijk van de situatie 

een andere organisatie. Tegelijkertijd betekent het dat de samenwerking binnen de 

keten in Ridderkerk op enkele vlakken verbeterd kan worden: gezamenlijke 

aanpakken formuleren, wederzijdse signalering van risico-situaties stimuleren en 

meer bij elkaar over de vloer komen. Tot slot wordt in het algemeen nog 

aangegeven door enkele professionals dat er meer geïnvesteerd moet worden in het 

behoud en versterken van het huidige vrijwilligerswerk. Vrijwilligers vormen een 

belangrijke schakel tussen individuen en de maatschappij en zij zijn een relatief 

goedkope wijze om laagdrempelige ondersteuning te bieden. Vrijwilligers zijn 

volgens de professionals soms beter in staat outreachend te werken dan 

organisaties. 

 

Preventie van armoede begint met name op het vlak van versterking van de 

arbeidsmarktpositie (door scholing, taalcursussen of andere re-integratietrajecten, 

maar ook het tegengaan van schooluitval), het vergroten van de financiële 

zelfredzaamheid (denk aan budgetcursussen en opvoedondersteuning voor ouders 

met weinig middelen), goede en laagdrempelige inkomensondersteunende 

maatregelen voor degenen met onvoldoende inkomsten, hulp bij de administratie 

voor mensen die dat niet zelf kunnen en sociale contacten stimuleren voor mensen 

die dreigen in een isolement te raken. Daarnaast is een efficiënte en effectieve 

schuldhulpverlening cruciaal. Schulden (ook kleine) blijken in de praktijk namelijk 
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vergaande negatieve effecten te hebben; een neerwaartse spiraal als gevolg van 

boetes, rente en het aflossen door nieuwe schulden te maken. In Ridderkerk lijkt er 

(ten tijde van de interviews in mei en juni 2012, toen de nieuwe schuldhulp-

verleningsorganisatie net was gestart) op het vlak van schuldhulpverlening een hoop 

verbeterd te kunnen worden, met name op het gebied van doorlooptijden, 

communicatie en zorgvuldigheid. De overgang naar een nieuwe aanbieder is daarbij 

zowel een extra risico (door de overdracht) als een kans (vanwege nieuwe 

samenwerkingsverbanden en heldere prestatieafspraken). Of de huidige aanbieder 

op genoemde zaken beter presteert, hebben wij in dit onderzoek niet na kunnen 

gaan. Wel heeft de aanbieder volgens de gemeente veel geïnvesteerd om op deze 

punten kwalitatief goede dienstverlening te bieden. 

 

Daarnaast kan gesteld worden dat het snel beschikbaar stellen van ondersteuning 

een nuttige manier van armoedepreventie is in het geval van plotselinge 

veranderingen in de situatie van inwoners. Door gebeurtenissen als scheiding, het 

overlijden van de partner, baanverlies of ziekte komt de relatie tussen inkomsten en 

uitgaven vaak snel onder grote spanning te staan, terwijl de mensen op dat moment 

persoonlijk ook in een stressvolle en lastige periode verkeren. Het lukt niet iedereen 

om de uitgaven tijdig in lijn te brengen met de inkomsten. 

 

De gevolgen van armoede kunnen door de gemeente en ketenpartners deels 

tegengegaan worden door te zorgen voor voldoende participatie- en ontmoetings-

mogelijkheden (om sociale isolatie te verminderen, zeker van kinderen in armoede-

gezinnen en van ouderen), het versterken van netwerken voor informele zorg of 

ondersteuning en bij te dragen aan een (blijvend) goed functionerende Voedselbank 

met gezonde voedselpakketten. De gemeente Ridderkerk heeft momenteel geen 

bemoeienis met de Voedselbank, maar zou net als andere gemeenten wel kunnen 

investeren in de Voedselbank, zowel in de vorm van intensievere samenwerking 

(signalering, informatie richting doelgroep) als mogelijke steun in natura of geldelijke 

middelen, mocht de situatie daarom vragen.  

 

Voor het oplossen van reeds bestaande armoede valt ruwweg een knip aan te 

brengen tussen het moment van een crisissituatie en de situatie van stabiele 

armoede. Bij een crisissituatie (bijvoorbeeld rondom huisvesting, veelvuldige bezoek 

van deurwaarders of beslaglegging) is het van het allergrootste belang om snel te 

interveniëren als overheid. In de meeste gevallen kunnen mensen namelijk door de 

continue aanwezigheid van angst en spanning niet zelf de situatie oplossen. Hier 

geldt dat zaken als snelle schuldhulpverlening, hulp bij het in lijn brengen van de 

uitgaven met de inkomsten en adequate woonvoorzieningen goed geregeld moeten 

zijn. Een stabiele situatie zorgt er namelijk voor dat de psychische en lichamelijke 

gevolgen van armoede relatief beperkt blijven en dat men de mentale ruimte krijgt 

om aan de verbetering van de eigen situatie (mee) te werken. Heldere, snelle en 

vriendelijke communicatie vanuit de betrokken instanties richting de burger is daarbij 

essentieel en dat is volgens burgers en professionals die we spraken niet 

vanzelfsprekend in de praktijk. 
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Hoe is een langdurige armoedesituatie te verbeteren? En is het überhaupt een 

situatie die te verbeteren valt? De literatuur en de professionals geven duidelijk aan 

dat dat laatste zeker niet voor iedereen geldt, vanwege te complexe problematiek. 

Stabilisatie is bij deze groep het hoogst haalbare, maar dat is daarmee niet minder 

belangrijk. De persoonlijke en maatschappelijke gevolgen bij verdere escalatie zijn 

namelijk groot. Ondersteuning zit dan in beheersing van de situatie en intensieve 

hulp. De burgers die wij spraken waren in de meeste gevallen grotendeels en al 

lange tijd afhankelijk van ondersteuning van de gemeente en maatschappelijke 

organisaties. Hun situatie zal niet snel of gemakkelijk te keren zijn. Er is echter wel 

zeker een groep die uit de armoede kan ontsnappen. Door het versterken van 

persoonlijke vaardigheden, het begeleiden naar (vrijwilligers)werk en het wegnemen 

van andere belemmeringen (waar de bureaucratie en sommige wetten ook onder 

vallen), ontstaat een serieuze kans om de situatie duurzaam te verbeteren. Ook 

enkele burgers die wij spraken vertoonden de wil om hun situatie fors te verbeteren, 

maar zij zaten vaak verstrikt in een lastig systeem van schuld- en wettelijke 

verplichtingen. Langdurige ondersteuning zal voor hen nodig blijven, het probleem is 

zelden 1-2-3 opgelost. 

 

Men is het er over eens dat het nodig is om het individu aan te spreken op de eigen 

verantwoordelijkheid, maar dat dit een kwestie van maatwerk moet zijn. Niet 

iedereen heeft de energie en vaardigheden om er op eigen kracht uit te komen. Het 

gaat dan dus om, indien nodig, mensen aan te spreken op gedrag dat hun situatie 

verslechtert, het erop wijzen dat zij de enigen zijn die hun leefniveau substantieel en 

structureel kunnen verbeteren en de mensen te stimuleren het eigen netwerk (indien 

aanwezig) aan te spreken. Een deel van de mensen zal na de eerste hobbels 

genomen te hebben (al dan niet onder begeleiding) hun eigen weg in positieve zin 

vervolgen. 
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Hoofdstuk 1  
Armoede in vijf perspectieven 

1.1 Zicht op ontwikkelingen armoede in Ridderkerk nodig 

De gemeenteraad van Ridderkerk heeft op 3 november 2011 de motie Ripmeester 

(2011-77) aangenomen waarin wordt verzocht te komen tot een nieuwe armoede-

monitor. De laatste armoedemonitor (2009, uitgevoerd door KWIZ) geeft de cijfers 

weer van voor 2008. Een nieuwe monitor zou de raad inzicht moeten verschaffen in 

de omvang van de groep burgers die op of onder het sociaal minimum leeft en 

daarmee in de gevolgen van de economische en beleidsmatige veranderingen.  

 

Hoewel het college ook het belang van recente cijfers over armoede onderschrijft, 

merkt zij ook op dat cijfers slechts in beperkte mate behulpzaam zijn bij het 

formuleren van nieuw beleid. De laatste armoedemonitor en ook het rapport van het 

Verwey-Jonker Instituut uit 20103, naar aanleiding van de Stedenestafette, geeft een 

(te) beperkt beeld van de armoedeproblematiek. Dit laatste onderzoek bespreekt 

met name de verbeteringen die mogelijk zijn op het vlak van samenwerking van de 

gemeente met maatschappelijke instellingen en deze instellingen onderling. Het 

college wil dus aan de ene kant voldoen aan het raadsverzoek voor een armoede-

monitor, maar weet aan de andere kant dat het daarmee niet voldoende geholpen is 

bij het maken van nieuw effectief armoedebeleid. De opdracht is dus verbreed. 

1.2 Naar een breder inzicht in de lokale armoedeproblematiek 

Armoedebeleid is meer dan het verstrekken van inkomensregelingen. Het inkomen 

is namelijk slechts een van de factoren die de mate van armoede bepalen, zeker als 

we armoede breder interpreteren dan een laag besteedbaar inkomen. Ook zaken als 

financiële zelfredzaamheid, gezondheidsproblemen, de ontwikkeling van kinderen in 

een huishouden en maatschappelijke participatie komen hierbij aan de orde. Zo 

heeft de gemeente Ridderkerk al eerder het hebben van ‘toekomstperspectief’ als 

belangrijk kerndoel van de armoedebestrijding benoemd. Daar komt nog bij dat een 

laag inkomen niet per definitie een laag welzijnsniveau tot gevolg heeft. Deze 

complexiteit van armoede maakt ook dat beleid om armoede te voorkomen en te 

bestrijden niet 1-2-3 te formuleren is. Wat voor de ene persoon werkt, werkt niet 

voor de ander. En waar de ene situatie vraagt om urgente interventies, is een 

andere situatie prima houdbaar voor de lange termijn omdat het welzijn niet in het 

geding is. 

 

Om het beleid op gefundeerde wijze vorm te geven, is een breder inzicht en begrip 

van het fenomeen armoede in de gemeente Ridderkerk nodig. Er is behoefte aan 

een rijker beeld, dat de complexiteit en veelvormigheid van armoede weergeeft. Een 

beeld dat op een andere wijze dan gebruikelijk inzicht geeft in aard en omvang en 

gevolgen van de armoedeproblematiek en concrete oplossingsrichtingen verschaft.  

                                                
3 Trudi Nederland e.a., Samen voor succes in armoedebestrijding: Ridderkerk. Onderzoek en advies in het kader 

van de Nederlandse Stedenestafette 2010, Verwey-Jonker, (Utrecht 2010). 
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Het college heeft, gezien het bovenstaande, de volgende kernvraag geformuleerd: 

Wat is de status (aard, omvang, gevolgen) van de armoedeproblematiek in de 
gemeente Ridderkerk en welke concrete oplossingsrichtingen kunnen worden 
geformuleerd om deze problematiek aan te pakken? 
 
Deze kernvraag kent vijf onderliggende vragen: 

1. Op welke wijze valt armoede te definiëren? 
2. Wat is de omvang en de ontwikkeling van de lokale armoedeproblematiek? 
3. Wat zijn de oorzaken van armoede? 
4. Hoe ervaren burgers zelf armoede en de gevolgen daarvan? 
5. Op welke wijze kan de gemeente bijdragen aan het verminderen van de lokale 

armoedeproblematiek? 
 

De nadruk in dit onderzoek ligt op de kwalitatieve kant van de armoedeproblematiek. 

We kiezen ervoor om de kwantitatieve kant te beperken tot een set kernindicatoren, 

waarmee vergelijking met de eerdere Armoedemonitor mogelijk is. 

1.3 Vijf verschillende perspectieven 

BMC Onderzoek heeft gekozen voor een brede aanpak, waarbij vanuit verschillende 

gezichtspunten de Ridderkerkse praktijk bekeken wordt. De basis voor het 

onderzoek wordt gevormd door het woord ‘perspectief’. Daarmee wordt niet enkel 

bedoeld dat burgers in armoede een toekomstperspectief zouden moeten hebben. 

Integendeel, het wordt hier met name bedoeld in de zin van ‘kijkrichting’. Er is niet 

één perspectief op armoede, er zijn er velen. Het is zinvol om eens vanuit een ander 

perspectief de situatie te aanschouwen en een oordeel te vormen. Niet alle situaties 

zijn gelijk en niet alle ervaringen en meningen zijn gelijk. In dit onderzoek zullen we 

zoveel mogelijk recht doen aan al deze perspectieven. Daarmee ontstaat een 

vollediger en rijker beeld. In de praktijk komt dit neer op de volgende vijf onderdelen: 

- Wetenschappelijk perspectief: definities, oorzaken, gevolgen en 

oplossingsrichtingen, zoals bekend uit onderzoek. 

- Cijfermatig perspectief: omvang en ontwikkeling lokale armoedeproblematiek, 

inclusief cijfers over bereik van minimaregelingen. 

- Professionele perspectief: definitie, oorzaken, gevolgen en oplossingsrichtingen 

aangedragen vanuit de maatschappelijke organisaties. 

- Ervaringsperspectief: oorzaken, gevolgen en oplossingsrichtingen aangedragen 

door burgers die in armoede leven. 

- Fotografisch perspectief: een frisse blik op armoede. 

 

Dit laatste, fotografische, perspectief zult u terug kunnen zien op de tentoonstelling 

over armoede in het gemeentehuis van Ridderkerk tijdens de ‘Week van de 

armoede’. Tweedejaars leerlingen Art & Design van het Da Vinci College in 

Dordrecht hebben zich gebogen over het onderwerp armoede en hun visie over 

(aspecten van) armoede geprobeerd te vatten in een grafisch werk, van poster tot 

schilderij, van foto’s tot infographic. 
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1.4 Aanpak 

Voor de verschillende perspectieven schetsen we hier kort de methodes die gebruikt 

zijn. Sommige methodieken zijn uitgebreider uitgelegd in de bijlage. 

 

Wetenschappelijk perspectief 

Voor dit perspectief is een zoektocht gedaan naar de belangrijkste overzichtsstudies 

in Nederland op het vlak van armoede. Met name gaat het dan om wat armoede is, 

wat de oorzaken zijn en wat de gevolgen ervan zijn voor burgers zelf. Belangrijke 

vindplaatsen van deze studies zijn geweest: 

- Internetzoekmachines. 

- Literatuuroverzichten van onder andere het Nederlands Jeugd Instituut, NICIS, 

Verwey-Jonker Instituut, NIBUD en NVVK, Sociaal Cultureel Planbureau. 

Het betreft geen uitputtende beschrijving (of zoektocht), maar een in het licht van de 

opdracht kernachtige verzameling van de belangrijkste aspecten die met armoede 

samenhangen en de mogelijkheden om armoede te voorkomen en te bestrijden. 

 

Cijfermatig perspectief 

Dit betreft het aantal huishoudens in Ridderkerk onder het sociaal minimum en de 

mate waarin zij gebruikmaken van de minimaregelingen. 

 
Aantal huishoudens onder het sociaal minimum 
De ideale benadering van het aantal huishoudens onder het sociaal minimum vereist 

inzicht in de inkomensgegevens via de Belastingdienst. In de armoedemonitor van 

2009 heeft KWIZ gebruik kunnen maken van deze gegevens voor over 2008. Deze 

gegevens over 2011 waren voor dit onderzoek niet voorhanden. Daarom is ervoor 

gekozen om gebruik te maken van de schattingsmethodiek van Stimulansz, de 

minimascan. Deze scan kan in een gegeven jaar een schatting geven op basis van 

CBS-gegevens van enkele jaren geleden (Regionaal Inkomensonderzoek) en 

macro-economische ontwikkelingen.  

 

Gebruik van regelingen 
De verschillende afdelingen van de gemeente Ridderkerk en de Stichting 

Rotterdampas hebben gegevens aangeleverd over verstrekte regelingen in het jaar 

2011. We hebben het over de volgende regelingen: 

- Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 

- Bijzondere bijstand 

- Collectieve Ziektekostenverzekeringen 

- Maatschappelijk participatiefonds (sport/cultuur). 

- Langdurigheidstoeslag 

- Rotterdampas4 

 

Deze zijn door BMC Onderzoek op persoonsniveau (via Burgerservicenummers; 

BSN’s) gekoppeld aan cijfers vanuit de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA). 

De verstrekkingen zijn vervolgens gekoppeld aan de specifieke huishoudens om het 

                                                
4 De Rotterdampas kan eveneens aangevraagd worden door personen die niet tot de minima behoren. Voor de hier 

uitgevoerde koppelingen en analyses was echter bekend of bezitters tot de minima behoorden. 
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absolute bereik in huishoudens te bepalen. Vervolgens hebben we ook de 

huishoudens naar type ingedeeld om te kunnen bepalen welk type huishouden meer 

of minder gebruikmaakt van de regelingen. 

 

Voor een verdere beschrijving van de gehanteerde methodiek en een nuancering 

van de waarde van de cijfers in dit rapport, verwijzen we u naar Bijlage 1. 

Samengevat komt het erop neer dat de cijfers omtrent aantallen huishoudens die 

onder het sociaal minimum leven – omdat geen koppeling gemaakt kon worden met 

inkomensgegevens van de Belastingdienst – iets onbetrouwbaarder zijn dan in de 

Armoedemonitor uit 2009 (maar desalniettemin goed de ontwikkelingen laten zien), 

maar dat de cijfers omtrent gebruik en de ontwikkeling daarvan wel zeer 

betrouwbaar zijn. 

 

Professionele perspectief 

Het maatschappelijk middenveld heeft een belangrijke rol in het voorkomen en 

bestrijden van armoede. Van budgetcursussen ter preventie tot thuisbegeleiding bij 

huishoudens die het zelfstandig niet aankunnen; op allerlei manieren hebben zij 

zicht op oorzaken en gevolgen van armoede en hebben zij kennis over mogelijke 

oplossingen en hun effectiviteit. Wij zijn in gesprek gegaan met een aantal 

maatschappelijke instellingen in Ridderkerk over armoede. Dat zijn: 

- Stichting Welzijn Ouderen Ridderkerk (SWOR; directeur mevrouw S. Rollema, 
ouderenadviseur de heer T. van der Hout)  
Biedt ondersteuning aan en activiteiten voor oudere bewoners, waaronder 

bewoners met een laag inkomen. 
- Voedselbank Ridderkerk (voorzitter de heer H. van der Schilt, coördinator 

mevrouw T. Hellings)  
Biedt voedselpakketten aan minima aan. 

- Diaconieën van de Goede Herder Kerk (diaken de heer A. van Loenen) en De 
Levensbron (oud-diaken mevrouw R. Rook) 
Bieden (financiële) ondersteuning aan mensen met financiële problemen. 

- Vivenz (voorheen Maatschappelijk Welzijn (manager mevrouw T. van Hoof, 
maatschappelijk werkster N. Nuijten) 
Algemeen Maatschappelijk werk, Thuisbegeleiding, Sociaal Raadslieden. Bij 

ongeveer 10% van de cliënten van het Algemeen Maatschappelijk werk was de 

aanleiding voor het contact ‘financiële problematiek’. 
- Flexus Jeugdplein (schoolmaatschappelijk werkster mevrouw B. Jacob) 

Opvoedondersteuning voor ouders en professionals, onder andere via scholen. 
- Bureau Sociaal Raadslieden Ridderkerk (onderdeel van Vivenz, raadslieden 

mevrouw Z. Alla en mevrouw H. Ördek) 
Informatie, advies en begeleiding bij juridische zaken (o.a. scheiding en 

inkomensregelingen). 
- Gemeente Ridderkerk (vangnetfunctionaris, mevrouw E. Sprietsma) 

Interne en externe sluitende aanpak zorg en welzijn. 
- Stichting Vluchtelingenwerk Maasdelta (coördinator locatie Ridderkerk, mevrouw 

D. Ollong) 
Begeleiding en advies vluchtelingen. 
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- Woningcorporatie Woonvisie (woonconsulent de heer R. van Slobbe) 
Taken op vlak van huisvesting, leefbaarheid, overlast en participatie in 

Ridderkerk. 
- Stichting Islamitisch Centrum Ridderkerk (SICR, voorzitter de heer S. Askin) 

Turkse moskee, multifunctionele accommodatie, centrale functie in lokale Turkse 

gemeenschap, waaronder informele begeleiding. 
 

Met deze organisaties hebben wij een semigestructureerd interview gehouden. Dat 

wil zeggen dat we een lijst met gespreksonderwerpen gebruikten, maar de 

respondenten ook de vrijheid gaven om zelf met punten te komen. De lijst met 

onderwerpen vindt u in bijlage 2. Niet alle onderwerpen zijn in alle gesprekken aan 

bod gekomen. 

 

Ervaringsperspectief 

Degenen die zelf met armoede te maken hebben, weten het beste hoe het is om 

rond te moeten komen van een laag inkomen. Daarom hebben wij aan de 

maatschappelijke organisaties die wij geïnterviewd hebben, gevraagd een aantal 

cliënten aan te dragen waarvan zij wisten of vermoedden dat zij in een dergelijke 

situatie zitten. Zij hebben eerst aan de cliënten toestemming gevraagd en 

vervolgens contactgegevens verstrekt voor het maken van een afspraak. Daarnaast 

hebben we tijdens een bezoek aan de Voedselbank enkele gebruikers van de 

Voedselbank gesproken en gevraagd om mee te werken aan een interview.  

 

Uiteindelijk hebben 10 personen (waarvan 2 personen uit hetzelfde huishouden) 

meegewerkt. We benadrukken dat dit geen representatieve groep is, maar een 

relatief ‘zware’ groep. Het merendeel is in aanraking geweest met hulpverlenende 

instanties en de gemeente en heeft naast financiële problemen ook andere 

problemen. Een groot deel heeft al langdurig te maken met armoede: jarenlange 

schulden en/of afhankelijkheid van bijvoorbeeld de Voedselbank. Twee personen 

zijn pas redelijk recent tegen de situatie van armoede aangelopen. De groep die niet 

in het vizier is van de maatschappelijke organisaties omdat ze geen ondersteuning 

ontvangen – omdat ze die niet nodig hebben of niet accepteren – hebben wij niet in 

beeld voor dit onderzoek. Deze bestaat dus zowel uit een groep die zich prima 

zelfstandig kan redden, als uit een groep die een groot risico heeft op verergering 

van de financiële en/of psychosociale problematiek. 
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Deelname vond plaats op basis van anonimiteit en vertrouwelijkheid. We hebben in 

deze interviews eveneens een onderwerpenlijst bij de hand gehouden, maar lieten 

het gesprek losser dan bij de maatschappelijke organisaties. Zo ontstond alle ruimte 

voor de personen om hun eigen verhaal te vertellen en konden de onderzoekers een 

betere indruk krijgen van het wel en wee van hen. In dit rapport vindt u voorbeelden 

uit de verhalen die deze personen met ons deelden. Deze verhalen vormen slechts 

een deel van de mogelijke situaties waar Ridderkerkse burgers in armoede in zitten, 

maar geven een goed beeld van de overeenkomsten en verschillen die zich in de 

praktijk voordoen. In hoofdstuk 7 vindt u de punten die ons als onderzoekers zijn 

opgevallen in de gesprekken, waar het iets toevoegt aan of afwijkt van de literatuur 

of de mening van de professionals. Het is nadrukkelijk bedoeld als inkleuring van de 

armoede, door het cliëntenperspectief te laten zien. Conclusies zijn met 

voorzichtigheid getrokken, vanwege het kleine aantal interviews. 
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Hoofdstuk 2  
Wat is armoede?  

Armoede is een term die een nadere verklaring behoeft. De verschillende 

perspectieven geven ieder hun eigen definitie en variëren van een minimaal 

besteedbaar inkomen tot een beschrijving van de mate waarin iemand meetelt en 

meedoet in de maatschappij. Vanuit het wetenschappelijk perspectief komen vele 

mogelijke definities. Vervolgens zal blijken wat met name de maatschappelijke 

organisaties en burgers zelf als armoede ervaren. 

2.1 Wetenschappelijk perspectief 

 

Dat armoede meer is dan alleen een financieel probleem wordt algemeen 

onderkend. Dit betekent echter niet dat er een brede of wetenschappelijke 

consensus is over wat armoede precies behelst. Er moet in ieder geval onderscheid 

worden gemaakt tussen armoede en sociale uitsluiting.  

Relatie armoede en sociale uitsluiting sterk 

Vaak gebruikt men de termen ‘armoede’ en ‘sociale uitsluiting’ door elkaar. Zij zijn 

echter niet hetzelfde. Volgens het SCP heeft sociale uitsluiting te maken met vier 

samenhangende dimensies: 

- Onvoldoende sociale participatie. 

- Onvoldoende normatieve integratie. 

- Onvoldoende toegang tot sociale grondrechten. 

- Materiële deprivatie5. 

 

Armoede wordt in het genoemde SCP-rapport naar sociale uitsluiting als volgt 

omschreven: ‘Iemand is arm als hij over een langere periode niet de middelen heeft 

om te kunnen beschikken over hetgeen in zijn samenleving minimaal noodzakelijk 

is’. Volgens de studie ‘Dimensies van sociale uitsluiting’ is het zo dat arme mensen 

niet automatisch sociaal uitgesloten zijn. Daarnaast kunnen mensen sociale 

uitsluiting ervaren op andere gronden dan armoede. Wel geldt dat armoede een van 

de oorzaken kan zijn van sociale uitsluiting en sociale uitsluiting een mogelijke 

oorzaak is van armoede6. Daarbij zouden armoede en sociale uitsluiting deels 

dezelfde en deels verschillende oorzaken (kunnen) hebben. Er is dus wel sprake 

van een verwevenheid tussen de twee begrippen, maar het verband hoeft niet altijd 

causaal (oorzakelijk) te zijn. 

                                                
5 Stella Hoff en Cok Vrooman, Dimensies van sociale uitsluiting. Naar een verbeterd meetinstrument. SCP (Den 

Haag 2011) 11. 
6 Maurice Guiaux e.a., Voorbestemd tot achterstand? Armoede en sociale uitsluiting in de kindertijd en 25 jaar later, 

SCP (Den Haag 2011) 29. 
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Literatuur beschrijft verschillende definities voor armoede 

De definities van armoede kennen meerdere verschijningsvormen en elementen in 

de literatuur. Deze hebben we als volgt samengevat en zullen we vervolgens verder 

uitdiepen.  

 

1. Absolute karakter: Of iemand arm is hangt af van de hoogte van zijn eigen 

inkomen/het gezinsinkomen. Minder van belang is hoe dit zich verhoudt tot de 

rest van de bevolking of tot een bepaalde referentiegroep. Verschillende grenzen 

komen in de literatuur terug: 

a. Lage inkomensgrens 

b. Sociaal minimum 

c. Budgetbenadering  

i. Basisbehoeftenbudget 

ii. Niet-veel-maar-toereikend budget 

d. Minder dan 60% van het mediane inkomen in een bepaald land in een 

bepaald jaar 

2. Relatief karakter: Wat men ‘minimaal noodzakelijk’ acht, is afhankelijk van de 

tijd en plaats waarin men leeft. 

3. Mogelijkheden om te voorzien in noodzakelijke goederen. Als een persoon wel 

budget heeft voor de minimaal noodzakelijke goederen en diensten, maar ervoor 

kiest om het geld aan andere zaken te besteden, geldt hij volgens sommige 

definities niet als arm. 

4. Het gezin: Pas als het gezin als geheel onder de lage inkomensgrens valt, is er 

sprake van armoede. 

5. Duur van armoede: In de meeste definities moet er sprake zijn van een langer 

durende situatie. Als iemand één maand niet rondkomt, geldt hij volgens deze 

definities niet als arm. 

6. Risico’s: Waar het bij de verschillende kenmerken om gaat is dat zij iets zeggen 

over het risico dat een persoon of gezin arm is. Uitgaven kunnen bijvoorbeeld 

opgevangen worden door spaargeld. 

 

Armoede in absolute zin 

Armoede in absolute zin heeft betrekking op de financiële situatie van een persoon 

of gezin, onafhankelijk van een bepaalde referentiegroep/de rest van de bevolking7. 

Een persoon of gezin kan dus arm zijn, zelfs als alle mensen om hem heen 

eveneens arm zijn. 

 

Om tot een bepaalde afbakening te komen, worden inkomensgrenzen gedefinieerd. 

Definities van het CBS, het SCP en de Europese Unie zijn hierin toonaangevend. 

Het CBS hanteert drie mogelijke grenzen: 

 

                                                
7 Hoff, Dimensies van sociale uitsluiting,18. 
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1. Sociaal minimum. Het sociaal minimum is een bedrag dat iemand ten minste 

nodig heeft om in zijn levensonderhoud te kunnen voorzien. Het is gelijk aan het 

minimumloon. Het sociaal minimum per dag8 (bruto) is hieronder te lezen: 

 

Tabel 1 Sociaal minimum (bruto per werkdag) per 1 januari 20129 

Situatie Bedrag 

Alleenstaande ouder € 62,90 

Gehuwd/samenwonend € 66,51 

Alleenstaande van 23 jaar en ouder € 50,49 

 Alleenstaande van 22 jaar € 39,55 

  Alleenstaande van 21 jaar € 33,36 

  Alleenstaande van 20 jaar € 27,90 

  Alleenstaande van 19 jaar € 23,34 

  Alleenstaande van 18 jaar € 20,08 

 

Mensen komen in aanmerking voor landelijke minimaregelingen als hun inkomen 

tot 110% van het sociaal minimum komt, met uitzondering van kwijtschelding van 

gemeentelijke belastingen (100% is daarbij de grens). Gemeenten hebben voor 

andere regelingen een bepaalde vrijheid om de inkomensgrens vast stellen. De 

gemeente Ridderkerk houdt vast aan 110% als inkomensgrens voor alle 

regelingen. 

 

2. Lage inkomensgrens. Het SCP werkt daarnaast met de lage inkomensgrens. 

Deze grens vertegenwoordigt een vast koopkrachtbedrag (gebaseerd op het 

bijstandsniveau van 1979). De grens wordt jaarlijks aangepast aan de prijs-

ontwikkeling10. De ontwikkeling van armoede over de jaren heen is hierdoor 

goed te monitoren. In 2010 was deze grens € 940,- netto per maand voor een 

alleenstaande. Deze grens ligt iets boven het sociaal minimum zodat huis-

houdens die van de bijstand of de AOW moeten rondkomen, meegenomen 

worden in deze groep. 

 

3. Referentiebudgetten. Het SCP heeft in haar studies naar de omvang van 

armoede twee referentiebudgetten geconstrueerd. 

 

a. Basisbehoeftenbudget: Dit budget omvat de minimale uitgaven aan 

onvermijdbare, basale zaken zoals voedsel, kleding en wonen. Uitgaven aan 

enkele andere moeilijk te vermijden kostenposten zijn hierin verdisconteerd. 

Dit zijn bijvoorbeeld verzekeringen, niet-vergoede ziektekosten en 

persoonlijke verzorging. 

                                                
8 www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werkloosheid/vraag-en-antwoord/wat-is-het-sociaal-minimum-en-wat-als-mijn-

uitkering-lager-is-dan-dat-minimum.html 
9 Er waren in 2011 nog 12 financiële regelingen voor ouders met kinderen. In 2012 bleven er 4 over: Kinderbijslag, 

kindgebondenbudget, combinatiekorting, en kinderopvangtoeslag. Zie ook www.rijksoverheid.nl 
10 Stella Hoff, Uit de armoede werken. Omvang en oorzaken van uitstroom uit armoede, SCP (Den Haag 2010), 

23. 
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b. Niet-veel-maar-toereikend budget. Dit budget houdt rekening met de 

minimale kosten van ontspanning en sociale participatie. Hieronder vallen 

bijvoorbeeld het vieren van een verjaardag en het lidmaatschap van een 

sport- of hobbyclub. 

 

In onderstaande tabel zijn de bedragen terug te lezen die in 2010 werden 

gehanteerd voor de verschillende basisbehoeften van een alleenstaande: 

 

Tabel 2 Referentiebudgetten11 

Basisbehoeftenbudget Aanvullende bedragen voor het niet-veel-

maar-toereikend budget 

Huur (bruto) € 352,- Bezoek ontvangen € 19,- 

Gas & andere brandstoffen € 50,- Op bezoek gaan € 5,- 

Elektriciteit € 26,- Vakantie € 23,- 

Water € 8,- Uitgaan € 15,- 

Inventaris, onderhoud huis, tuin € 94,- Extra vervoer € 6,- 

Telefoon, kabel en internet € 48,- Hobby en sporten 16,- 

Verzekeringen € 37,- Bibliotheek € 2,- 

Niet-vergoede ziektekosten € 19,-   

Voeding € 169,-   

Kleding € 50,-   

Was- en schoonmaakartikelen € 8,-   

Persoonlijke verzorging € 20,-   

Vervoer € 12,-   

Diversen € 19,-   

Totaal € 912,-  € 86,- 

 

 

4. Europese armoedegrens. Deze grens is gelijk aan 60% van het mediane12 

inkomen van de bevolking in een land13. De gedachte achter deze definitie is dat 

mensen onder deze grens niet de welvaartstandaard kunnen hebben die als 

aanvaardbaar wordt gezien in de samenleving waarin zij leven.14 Hiermee 

komen wij aan bij het tweede kenmerk van armoede. Het relatieve karakter 

ervan. 

Relatieve armoede 

Wat minimaal noodzakelijk wordt geacht om mee te kunnen draaien in de 

maatschappij is natuurlijk afhankelijk van de tijd en plaats waarin men leeft. Niet 

alleen zijn er verschillen tussen bijvoorbeeld Nederland en Roemenië. Bínnen 

Nederland zelf zijn er de laatste decennia namelijk ook veel ontwikkelingen geweest. 

                                                
11 CBS en SCP, Armoedesignalement 2011, (Den Haag 2011), 51. 
12 De mediaan houdt in dat 50% van de bevolking boven deze grens leeft, en 50% daar onder. Een mediaan is 

minder gevoelig voor uitschieters dan een gemiddelde en wordt daarom hier gebruikt. 
13 Inspectie Werk en Inkomen, Armoedebestrijding, (Den Haag 2010) 9. 
14 Dienst Werk en Inkomen (DWI), Verdieping Amsterdamse Armoedemonitor 2000-2010, (Amsterdam 2011) 11. 
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De schrijver Gilles Lipovetsky – onderzoeker van de consumptiemaatschappij – 

omschrijft het als volgt: 

 

‘Weliswaar hebben we meer regie over ons leven gekregen, maar tegelijk worden 
we onderworpen aan de markt, want om mee te doen moeten we steeds meer 
dingen kopen - op de markt. (…)' Iedereen is autonomer én afhankelijker geworden 
door hyperconsumptie', (…) 'Afhankelijk worden is niet aangenaam, kinderen 
kunnen niet meer prettig leven zonder de laatste telefoon en merkkleding. Het wordt  
steeds zwaarder om alles te kunnen betalen, er zijn zoveel behoeften bijgekomen, 
de markt heeft het privéleven zo ver omarmd dat je inmiddels niets meer zonder 
geld kunt.’15 
 

Het betekent voor armoede in Nederland momenteel dat er bij de minima een 

grotere achterstand ontstaat in het mee kunnen draaien in de ‘consumptie-

maatschappij’, wat een steeds groter inkomen vereist. De kans op sociale uitsluiting 

neemt dus toe als de relatieve armoede toeneemt in een op consumptie gerichte 

maatschappij. 

Niet kunnen voorzien in noodzakelijke behoeften 

Uit het voorgaande volgt nog een aspect van de definitie van armoede. In 

bijvoorbeeld de definitie van het SCP wordt gesteld dat iemand over voldoende 

middelen moet beschikken voor de minimaal noodzakelijke goederen en diensten16. 

Als iemand deze middelen wel heeft, maar ervoor kiest om ze aan andere dingen te 

besteden, dan geldt deze persoon in deze definitie niet als arm.17 Wel zullen 

mensen met een laag inkomen die structureel geld uitgeven aan niet noodzakelijke 

dingen, ten koste van minimaal noodzakelijke goederen, op een gegeven moment in 

de problemen komen. 

Het huishouden als entiteit voor bepalen armoede 

In de afbakening van armoede is er speciaal aandacht voor het huishouden. Er is 

sprake van een risico op armoede als het inkomen van het huishouden als geheel 

bijvoorbeeld onder de lage inkomensgrens valt18. Een huisman of –vrouw zal 

immers zelf geen of een laag inkomen hebben. Als de partner echter genoeg 

verdient, dan is dit geen probleem. 

Armoede kent een minimale duur 

Of er sprake is van armoede hangt tot slot af van de duur van de situatie. Iemand 

die één maand niet rondkomt, is niet arm19. De definities van wat dan wel als 

‘langdurige’ armoede wordt gezien, verschillen. Uit onderzoeken is wel gebleken dat 

hoe langer iemand in armoede verkeert, hoe moeilijker het is om uit die armoede te 

                                                
15 Marijn Kruk en Pepijn Vloemans, ‘Twee Gucci-tassen, pas de problème. Maar meer dan dat?’, De Groene 

Amsterdammer, nr. 7, (Amsterdam 2012) 34.  
16 CBS/SCP, Armoedesignalement, 50. 
17 NB, wat als minimaal noodzakelijke goederen en diensten telt, verschilt dus van tijd tot tijd en van land tot land. 
18 CBS/SCP, Armoedesignalement, 17. 
19 CBS/SCP, Armoedesignalement, 15. 
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ontsnappen20. Een langere tijd in armoede leven is zelfs een van de meest 

belemmerende factoren voor het ontsnappen aan de situatie van armoede. 

2.2 Professionele perspectief 

 

De maatschappelijke organisaties laten verschillen zien in de wijze waarop ze 

armoede definiëren. De gemene deler is dat men het armoede vindt als inwoners 

niet genoeg hebben om te voorzien in hun noodzakelijke behoeften, zoals een dak 

boven hun hoofd en (veel genoemd) eten. Het gebrek aan een gezonde warme 

maaltijd wordt als armoede gezien. Af en toe een stuk vlees kunnen eten, wordt 

daarbij als belangrijk aangemerkt. Enkele organisaties komen met mensen in 

aanraking die onvoldoende middelen hebben om zich van voedsel te voorzien. Zo 

wordt het ‘bittere armoede’ genoemd als iemand in een schuldhulpverleningstraject 

zit en van een minimaal bedrag per week rond moet komen. 

 

Een aantal organisaties geeft aan dat het armoede is als mensen nooit iets extra 

kunnen doen (buiten het kunnen voorzien in vaste lasten, eten en verzorging): niet 

kunnen sparen, nooit iets cadeau kunnen doen aan zichzelf of anderen. Volgens 

sommigen is hiervan al sprake als iemand moet rondkomen van een 

bijstandsuitkering, die bij sommige ontvangers volledig opgaat aan vaste lasten. 

 

Buiten deze ‘materiële’ zaken, wordt bijna door alle geïnterviewde organisaties de 

immateriële kant van armoede beschreven: uitsluiting van het maatschappelijk 

leven, gebrek aan sociale activiteiten, niet de kansen krijgen of in staat zijn om 

zichzelf te kunnen ontwikkelen. Met name kinderen die niet kunnen participeren 

vanwege onvoldoende middelen, worden als fenomeen van armoede bestempeld. 

 

Een enkele organisatie noemt nog de geestelijke armoede die kan bestaan, los van 

inkomen. Men heeft het dan over een gebrek aan aandacht en liefde (met name bij 

kinderen), maar daarnaast over een gebrek aan vermogen om een onprettige 

situatie te veranderen.  

2.3 Ervaringsperspectief 

 

Aan de burgers die financiële problemen hebben is niet direct gevraagd wat zij zelf 

armoede vinden. Wel kunnen we schetsen hoe het met hun situatie zit rondom 

inkomen en maatschappelijke participatie, twee punten die door de literatuur en de 

professionals als belangrijkste aspecten van armoede worden gezien. Deze 

paragraaf vormt daarmee een illustratie van wat de eerder beschreven ‘ingrediënten’ 

van armoede in de praktijk kunnen inhouden. 

Besteedbaar inkomen 

Op één persoon na, heeft niemand van de burgers die wij spraken werk. Men 

ontvangt in de meeste gevallen een bijstandsuitkering. In een aantal gevallen weet 

men niet exact wat men te besteden heeft en welke kosten er in de (nabije) 

                                                
20 Hoff, Uit de armoede werken, 30. 
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toekomst aan komen. Het besteedbaar inkomen van de mensen is uiteraard laag, 

zeker indien men in een schuldsaneringstraject zit of het budgetbeheer heeft 

uitbesteed. In beide gevallen gaat het dan om enkele tientjes leefgeld per week. 

Anne (begin vijftig, alleenstaand) zegt: ‘Ik zit in vrijwillige budgetbeheer, ik heb € 30,- 
per week. Het is geen vetpot. Ik koop voor de hond wel eens lekker eten, maar ik 
krijg ook wel eens wat van mijn kinderen’. Het merendeel van de gesproken burgers 

heeft schulden, een enkeling heeft dat in het verleden gehad en nu niet meer. Het 

vakantiegeld wordt nooit aan vakantie besteed (de meesten die wij spraken waren in 

geen tientallen jaren op vakantie geweest), maar aan noodzakelijke andere kosten 

(bijvoorbeeld kleren) of wordt door schuldeisers direct opgeëist.  

 

De burgers die wij spraken zijn sterk afhankelijk van inkomensondersteunende 

maatregelen, zoals toeslagen of bijzondere bijstand. Omdat de meesten hun 

contacten met de hulpverlenende instanties of gemeente hebben, maken ze vrij 

goed gebruik hiervan. Een enkeling is hierbij geholpen door een bekende. Het is wel 

belangrijk dat inkomensvoorzieningen niet te lang op zich laten wachten, omdat men 

anders betalingsproblemen krijgt. Petra (begin vijftig, alleenstaand): ‘de uitgaven 
wachten vaak niet, dus dan moet ik interen’. 
 

Toch laten ze wel eens wat schieten. Lisette (begin dertig, drie kinderen): ‘De 
wasmachine is stukgegaan toen ik zwanger was. Mijn stiefmoeder heeft die dan  
voor mij betaald, hoewel die het ook niet breed heeft. Je kan wel, geloof ik, naar de 
gemeente, maar daar hangen ook allemaal haken en ogen aan. En je moet alles 
voorschieten, maar dat kan ik dus niet.’ Een deel is afhankelijk van gulle gevers en 

vrienden of familie. 

 

Om rond te komen, is men creatief. Desondanks lukt het velen niet om de 

noodzakelijke dingen aan te schaffen. ‘Ik heb wel eens honger geleden’, aldus Petra 

(begin vijftig, alleenstaand), omdat ze een maand het geld niet helemaal handig had 

uitgegeven. En Fiddah (begin zestig, alleenstaande) zegt: ‘Nu ben ik bezig met 
schuldsanering, het is goedgekeurd godzijdank. Na 3 jaar ben ik schuldenvrij. Ik doe 
mijn best om stukje bij beetje in te lopen, bijvoorbeeld dat ik deze maand twee keer 
de huur betaal. Ook als ik niet eet, betaal ik nu netjes mijn huur.’ 
 

Kleding wordt zelden aangeschaft. Sander (midden veertig, samenwonend) zegt 

daarover: ‘Je kan geen kleding kopen. Ik heb één paar schoenen, die heb ik al 4 
jaar. En soms krijg je een lekke band en dan heb je zelfs geen geld voor solutie. 
Maar dat vind ik allemaal niet zo erg. Het gaat mij erom dat ik ’s morgens wakker 
word en niet hoef te denken van wat moet ik mijn dochter meegeven naar school.’  
En zaken als meubels of een tv krijgt men in bijna alle gevallen van familie of 

bekenden. Voor de kinderen vinden de ouders het het lastigste, omdat ze die het 

beste willen bieden. Lisette (begin dertig, drie dochters) vertelt hoe haar dochter 

gepest werd omdat ze tweedehands kleren van andere kinderen van school droeg. 

Nu krijgt ze via een dame uit een andere gemeente eens in de zoveel tijd een zak 

kleren. Verder heeft ze wel eens op eten bezuinigd: ‘Als ik een goede week heb, dan 
heb ik € 50,-, soms is het veel minder. Als je wasmiddel moet kopen, is het weg. Of 
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als de schoenen kapot zijn. Ik heb wel eens eten gelaten om voor één van de 
kinderen schoenen te kopen. Maar daar ben ik aardig kunstig in geworden’. 
 

Wat in een aantal verhalen terugkwam, was dat men redelijk recent verhuisd was en 

daarom geen contacten in Ridderkerk of de buurt had. Het is voor hen lastig om die 

contacten op te bouwen zonder (vrijwilligers)werk, zeker als men door ziekte of 

schaamte aan huis gekluisterd is. Opvallend is dat iemand aangaf dat verhuizen dé 

manier is om tijdelijk rust te krijgen. Hoewel men wellicht geen middelen heeft om 

het nieuwe huis op te knappen, is men door de verhuizing tijdelijk onvindbaar voor 

schuldeisers en deurwaarders. Het opknappen van de huizen was sowieso iets waar 

weinigen die wij gesproken hebben de middelen voor hebben. De huizen die wij van 

binnen zagen, waren soms in slechte conditie. Robin (begin veertig, samenwonend) 

legt uit waarom het zo moeilijk is om het eigen huis op te knappen: ‘Ik heb gewoon 
een leuk huis, maar het kan met weinig geld nog een heleboel leuker worden. Ik wil 
het wel gaan schilderen. Maar wanneer ga je je eerste potje verf kopen? Want als je 
de eerste koopt, moet je er nog drie kopen. Dus het vergt een hoop organiseren.’ 
 
Wat verder opvalt is dat veel mensen in armoede die we spraken een of meerdere 

huisdieren hebben. Katten en een enkele keer een hond. Dat kunnen flinke 

kostenposten zijn, denk aan voedsel en de dierenarts. Het is voor hen vrijwel  

onbespreekbaar om op dat vlak te bezuinigen. We hebben hen niet gevraagd 

waarom, maar het is goed voor te stellen dat voor deze mensen de onvoorwaar-

delijke liefde en kameraadschap van een huisdier een belangrijke zekerheid is en 

voor sommigen zelfs een middel tegen eenzaamheid.  

Maatschappelijke participatie 

Het merendeel van de mensen die wij hebben gesproken, had weinig sociale 

contacten. Ze brachten erg veel tijd binnenshuis door. Het gebrek aan 

maatschappelijke participatie heeft te maken met het feit dat men geen werk heeft, 

niet of nauwelijks vrijwilligerswerk doet (of in staat is te doen) en sterk met het feit 

dat het maatschappelijk leven veel geld kost. Lidmaatschappen van verenigingen 

zegt men bijvoorbeeld op. Ellen (begin vijftig, chronisch ziek): ‘Ik was lid van een 
patiëntenvereniging die bijeenkomsten organiseert, maar dat moest ik opzeggen, 
want dat kost € 25,- per jaar. En ik ben gestopt met strovlechten.’ 
 
Mensen met volwassen kinderen die verder dan loop-/fietsafstand wonen, zien 

bijvoorbeeld hun kinderen vaak weinig, omdat het openbaar vervoer te duur is. ‘Ik 
zie ze niet vaak, maar op Moederdag komen ze allemaal. Waar moet ik die € 6,60 
vandaan halen voor de bus?’, zegt Fiddah (begin zestig, alleenstaand en slecht ter 

been). Een aantal mensen bleek veel conflictsituaties met familie en kinderen te 

hebben. Of dit door de stresssituaties wordt uitgelokt of een karaktertrek is, is niet 

duidelijk, maar het blijkt wel dat het voor velen moeilijk is om hun relaties goed te 

onderhouden in een armoedesituatie. Sowieso kan er sprake zijn van schaamte 

naar nieuwe mensen of familie. Lisette (begin dertig) heeft sinds een jaar een vriend: 

‘Zijn familie weet niet dat ik kinderen en schulden heb. Dat durft hij niet tegen ze te 
zeggen. Ik vind het wel prima eigenlijk… Ik wil ze wel een keer ontmoeten, maar ik 
ben ook heel huiverig dat ze me niet accepteren. Door die schulden en zo, omdat ze 
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bevooroordeeld zijn. Mensen die mij kennen, weten hoe ik ben. Ik hoef mijn vriend 
niet om zijn geld, ik los mijn eigen zaken wel op’. 
 

De uitsluiting hoeft niet per se totaal te zijn, hoewel het dat in sommige gevallen wel 

is. Men krijgt soms eventuele volwassen kinderen te eten en/of men zoekt andere 

mensen op, vaak mensen die zelf in armoede zitten. Paula (begin zestig alleen-

staand): ‘Elke woensdag komen … en … langs, die ken ik van de Voedselbank. Ook 
hartstikke gezellig. Of je nou alle drie alleen zit te eten, of met z’n drieën bij elkaar. 
Eén van hen zou het liefst drie keer in de week hier zijn. Doet ze soms ook. Leuk 
toch?’  

2.4 Conclusies definitie armoede 

 

De verschillende perspectieven overlappen grotendeels met betrekking tot de vraag 

wat armoede is. Financiële problemen en gebrekkige maatschappelijke participatie 

vormen de hoofdingrediënten.  

 

De literatuur geeft de meest uitgebreide beschrijving van financiële ondergrenzen 

voor het bepalen van armoede. Hierin moet de gemeente deels echter zelf een 

keuze maken: Kiest men voor de ‘lage-inkomensgrens’, het sociaal minimum of een 

meer budgetgerelateerde benadering (basisbehoeften of niet-veel-maar-

toereikend’). Voor het bepalen van de grens is het goed om na te denken over de 

gevolgen: hoe groot is de groep die we daarmee uitsluiten en hoe zorgen we ervoor 

dat die groep niet in de problemen komt doordat men buiten alle regelingen valt? Dit 

sluit aan bij wat de professionals ons vertelden: er is een groep die tussen wal en 

schip valt en die groep wordt steeds groter – door lagere inkomensgrenzen en 

grotere financiële problematiek bij de inkomens (net) boven bijstandsniveau. Wat 

voor de professionals als armoede geldt en wat we tegenkwamen bij de 

geïnterviewde burgers, wordt vooral omschreven als de beperkte mogelijkheden om 

in de basisbehoeften te voorzien. Dan gaat het om (gezond) eten, kleding en een 

huis in goede staat met (warm) water en elektriciteit. In de praktijk blijken deze 

zaken niet altijd zo gemakkelijk voorhanden als men misschien denkt. Mensen 

hebben soms letterlijk honger en huisuitzetting of afsluiting van nutsvoorzieningen 

komen ook voor. Bij onze bezoeken aan de burgers zagen we verder nog als een 

belangrijk onderdeel van armoede dat zij dikwijls geen huis hebben dat in goede 

staat verkeert. Bij meer dan de helft van de huizen van de burgers die wij bezocht 

hebben, was dit het geval. Voor opknappen hebben zij niet de middelen. Tot slot 

noemen burgers nog het gebrek aan ‘extraatjes’, zoals vakantie, activiteiten 

buitenshuis of een keer een presentje voor eventuele (klein)kinderen. De 

professionals geven in aansluiting daarop in sterke mate aan dat een ‘gewoon’ leven 

steeds duurder is geworden, waardoor feitelijk ‘relatieve’ armoede steeds vaker 

voorkomt. 

 

Dit sluit aan bij armoede in termen van gebrekkige maatschappelijke participatie. De 

wetenschappelijke literatuur ziet dat weliswaar eveneens als onderdeel van 

armoede, maar meer in de zin van oorzaak of juist gevolg van armoede. Voor de 

professionals en de burgers is onvoldoende maatschappelijke participatie (ook wel 
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sociaal isolement genoemd) echter een even belangrijk element van armoede als 

onvoldoende financiële middelen. Het gaat dan om personen die zich terugtrekken 

uit het maatschappelijk leven, deels door schaamte en deels doordat het leven 

buiten de deur bijna per definitie geld kost. Men heeft vaak niet of nauwelijks een 

sociaal netwerk (familie of vrienden) dat hen kan ondersteunen en voor de nodige 

ontspanning, liefde en aandacht kan zorgen. Sommige van de professionals 

noemen zelfs personen die ondanks voldoende middelen in een sociaal isolement 

verkeren als gevallen van armoede. Daarbij komt dan nog de mentale armoede, die 

zich manifesteert als persoonlijke verwaarlozing en/of (geestelijke) verwaarlozing 

van kinderen. 
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Hoofdstuk 3  
Omvang armoedeproblematiek Ridderkerk 

De omvang van armoede kent met name een cijfermatig perspectief, dat vindt u 

hieronder. Wel hebben we aan de maatschappelijke organisaties gevraagd of er een 

groep burgers in armoede leeft die niet in beeld is bij instanties en dus buiten de 

statistieken valt. We zullen hiermee het professionele perspectief schetsen. 

3.1 Cijfermatig perspectief: omvang 

 

In het vorige hoofdstuk hebben we verschillende definities voor armoede 

beschreven. Voor het cijfermatige perspectief zijn we uitgegaan van armoede als 

een absoluut fenomeen, waarbij het inkomen als criterium geldt. Dat wil niet zeggen 

dat iedereen met een inkomen lager dan het criterium in armoede leeft. Sterker nog, 

de meerderheid leeft niet in armoede. Het is echter wel de groep met het grootste 

risico op armoede (zie hoofdstuk 4 voor een verder beschrijving van de risico-

factoren, inclusief zaken als inkomen en uitkeringssituatie). Voor de cijfers is 

gebruikt gemaakt van 120% van het wettelijk sociaal minimum als grens. Dit is 

immers de grens die (tot 2011) voor de gemeentelijke minimaregelingen gold. In 

2012 is de grens verlaagd naar 110%, waardoor de doelgroep voor de minima-

regelingen kleiner is geworden. Dit wil uiteraard niet zeggen dat het aantal gevallen 

van armoede ook af is genomen in 2012. 

 

Samenvattend is er sprake van een toename in het aantal minimahuishoudens, van 

989 in 2008 naar 1.174 in 2011 (inkomensgrens 105% van het wettelijk sociaal 

minimum, afgekort als wsm) en van 2.059 naar 2.343 (inkomensgrens 120% van het 

wsm). Deze cijfers zijn een schatting (Zie bijlage 1 voor een uitleg). 

Aantallen huishoudens 

Allereerst is berekend hoeveel (particuliere) huishoudens er in Ridderkerk waren, 

gebruikmakend van de GBA. In tabel 3 ziet u de aantallen, tevens opgesplitst naar 

type huishoudens. Het totaal aantal huishoudens komt goed overeen met de 

aantallen die CBS opgeeft (20.083). Het betreft in meerderheid alleenstaanden en 

meerpersoonshuishoudens zonder kinderen. Meerpersoonshuishoudens zijn met 

name (echt)paren. 

 

Tabel 3 Aantallen huishoudens Ridderkerk in 2011 naar type 

Type huishouden  aantal aandeel 

Alleenstaande zonder kinderen 6.460 32% 

Meerpersoonshuishoudens zonder kinderen 8.634 43% 

Alleenstaande met kinderen 768 4% 

Meerpersoonshuishoudens met kinderen 4.308 21% 

   

Totaal 20.170 100% 
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Aantallen huishoudens met laag inkomen 

In 2011 gold in Ridderkerk de regel dat iemand (of een huishouden) maximaal 120% 

van het sociaal minimum mocht verdienen, om in aanmerking te komen voor de 

verschillende gemeentelijke regelingen. De uitzondering op deze regel is de kwijt-

schelding van gemeentelijke belastingen: daarvoor hanteert de gemeente 100% van 

het sociaal minimum als bovengrens, waarbij nog sprake is van een 

vermogenstoets.  

 

Het sociaal minimum is afhankelijk van de gezinssituatie, waarbij voor alleen-

staanden 50%, voor alleenstaande ouders 70% en voor gehuwden 100% van het 

minimumloon als grens geldt. Het minimumloon was in de eerste helft van 2011 € 

1.424,- per maand, de tweede helft € 1.435,-.  

 

In tabel 4 ziet u het aantal huishoudens dat volgens de minimascan onder de 

verschillende inkomensgrenzen viel. 

 

Tussen 2008 en 2011 is er een behoorlijke groei zichtbaar van het aantal 

huishoudens dat van een minimuminkomen rondkomt. Percentueel is de toename 

minder groot vanwege de groei van het aantal huishoudens in Ridderkerk in 

dezelfde periode. Het aandeel minimahuishoudens is bij alle inkomensgrenzen 

ongeveer 1%-punt hoger in 2011 dan in 2008. De economische crisis heeft ook in 

Ridderkerk gezorgd voor een groter aandeel minimahuishoudens. Cijfers van UWV 

laten bijvoorbeeld zien dat het aantal werklozen (zogenaamde nww’ers: niet-

werkenden die zich bij UWV hebben ingeschreven als werkzoekend) tussen 

december 2010 en december 2011 met 8,7% is toegenomen21. Dezelfde cijfers laten 

zien dat met name onder de jeugd de werkloosheid in de gemeente sterk steeg in 

2011. 

 
Tabel 4 Aantallen huishoudens met laag inkomen. 

Inkomensgrens 2011 2008 

 Aantal Aandeel van 

totaal aantal 

huishoudens 

Aantal Aandeel van 

totaal aantal 

huishoudens 

Tot 105% van 

sociaal minimum 

1.174 5,9% 989  

 

5,0% 

 

Tot 110% van het 

sociaal minimum 

1.497 7,5% 1.322 6,7% 

Tot 120% van 

sociaal minimum 

2.342 11,8% 2.059 

 

10,5% 

 
Bron: Minimascan 

                                                
21

 UWV, Snelinformatie Arbeidsmarkt per 1 januari 2012, regio Rijnmond, (2012). 
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Inkomensbronnen minima-huishoudens 

In tabel 5 ziet u de inkomensbron van de minimahuishoudens in Ridderkerk bij de 

verschillende inkomensgrenzen. De meeste minimahuishoudens hebben te maken 

met een Wwb-uitkering of AOW. Ongeveer 30% heeft inkomen uit werk (arbeid of 

eigen onderneming). Het verschil tussen de 105%-, 110%- en 120%-grens zit met 

name in het grotere aandeel ouderen met AOW en een klein pensioen. Zij maken de 

helft uit van de 120%-groep. Helaas biedt de minimascan niet inzicht in verdere 

kenmerken van de minimahuishoudens, zoals gezinssamenstelling. 

 

Tabel 5 (Voornaamste) inkomensbron minimahuishoudens Ridderkerk 

 Inkomensgrens (wsm) 

Inkomensbron 105% 110% 120% 

Inkomen uit arbeid 173 211 301 

Inkomen uit eigen onderneming 164 175 190 

Uitkering werkloosheid 9 17 56 

Uitkering ziekte/arbeidsongeschikt 54 86 130 

Uitkering AOW/nabestaanden 396 554 1.180 

Uitkering sociale voorzieningen (o.a. Wwb) 371 452 478 

Overig overdrachtsinkomen 7 7 7 

Totaal 1.174 1.497 2.342 

Bron: Minimascan 

 

3.2 Cijfermatig perspectief: de mogelijke effecten van recent beleid  

 

Per 1 januari 2012 is een aantal wijzigingen in het minimabeleid ontstaan, mede 

vanwege landelijk bijgestelde regels. De inkomensgrens van 110% van het sociaal 

minimum geldt voor de meeste minimaregelingen (de individuele bijzondere bijstand 

en collectieve zorgverzekering vallen hier niet onder). Gemeenten kunnen daar niet 

of nauwelijks van afwijken. In Ridderkerk zijn dit de belangrijkste wijzigingen per  

1 januari 2012: 

- De grens voor gebruik van de collectieve zorgverzekering is verhoogd naar 

130% van het wsm. Huishoudens met een inkomen tot 110% van het wsm 

ontvangen een extra korting van € 10 op de zorgverzekering. 

- Het brillenfonds is vervallen. 

- Het toetsinkomen voor de langdurigheidstoeslag, bijzondere bijstand, het 

Maatschappelijk Participatiefonds en Rotterdampas wordt verlaagd van 120% 

naar 110% van het wsm. 

 

Deze wijzigingen leiden per saldo tot een kleinere doelgroep voor het minimabeleid. 

Het betekent wel dat de gemeente scherp dient te zijn op de groep die tussen wal  

en schip dreigt te vallen. Huishoudens die, bijvoorbeeld door werk of een klein 

pensioen, net boven de grens van 110% van het wsm uitkomen, verliezen tal van 

toeslagen. Zij komen voor veel zaken niet of verminderd in aanmerking, denk daarbij 
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eveneens aan huur- en zorgtoeslagen. Deze risicogroep wordt door de verlaging 

van de inkomensgrens voor de minimaregelingen groter. 

 

Daar komen nog enkele andere landelijke wijzigingen bij die invloed hebben op de 

ontwikkeling van het aantal huishoudens dat weinig te besteden heeft en een groot 

risico loopt op financiële problemen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de invoering van 

de eigen bijdrage in de GGZ; een maatregel die vooral de minimahuishoudens treft. 

Zij hebben vaker te maken met psychische problematiek en zullen door de eigen 

bijdrage eerder geneigd zijn geen psychische hulp meer te zoeken. 

 

3.3 Cijfermatig perspectief: bereik minimaregelingen 

 

Het aantal huishoudens dat gebruikmaakt van de minimaregelingen geeft een 

additioneel beeld van de omvang van de problematiek. Echter, hierbij gaat het met 

name om een beeld van de huishoudens die moeite hebben met het rondkomen en 

daarom een beroep doen op bestaande regelingen. Veelal wordt hierdoor armoede 

voorkomen. 

 

De landelijke verlaging van de inkomensgrenzen voor minimaregelingen zorgt 

ervoor dat er een groep huishoudens is met een inkomen tussen de 110% en 120% 

van het sociaal minimum die geen gebruik van regelingen meer kan maken, maar 

daar wel profijt van zou hebben. Hier ligt een risico voor de toekomstige omvang van 

armoedeproblematiek, omdat de functie van armoedepreventie die de regelingen 

vervullen, komt te vervallen voor deze groep. De armoedeval wordt echter wel 

kleiner door de verlaging van de inkomensgrens, waardoor werk aantrekkelijker zou 

worden en daarmee de kans op onafhankelijkheid ten opzichte van gemeentelijke 

regelingen toeneemt. Overigens bestaan er geen sterke bewijzen voor het verband 

tussen armoedeval en het zoeken of accepteren van een baan22. 

 

Voor de minimaregelingen in Ridderkerk golden in 2011 de volgende inkomens-

grenzen. Daarna volgt het aantal verstrekte regelingen naar huishoudens. We 

hebben deze waar mogelijk geplaatst naast de aantallen verstrekkingen in 2008 uit 

de Armoedemonitor van KWIZ. 

                                                
22 Frans Moors, ‘Het fantoom van de armoedeval’, TSS Tijdschrift voor sociale vraagstukken, nr. 11-12, (2011) 40.  
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Tabel 6 Inkomensnormen en grootte doelgroep (uit minimascan) 

Categorie  Inkomensnorm Doelgroep 

Kwijtschelding 105%* 1.174 

Bijzondere bijstand 120% 2.342 

Langdurigheidstoeslag 120% Onbekend** 

Collectieve zorgverzekering 120% 2.342 

Maatschappelijk participatiefonds 120% 2.342 

Rotterdampas 120% 2.342 

* Kwijtschelding kent 100% als inkomensgrens. AOW’ers zonder pensioen hebben een iets hoger 
inkomen dan 100%, maar hebben toch recht op kwijtschelding (indien het eigen vermogen niet te groot 
is). We hebben daarom gerekend met 105% als inkomensgrens, net als KWIZ in 2009  
** Omdat inkomensgegevens onbekend zijn, kunnen we de doelgroep die langer dan 5 jaar een 
minimuminkomen heeft niet berekenen. 
 

Totale bereik minimaregelingen 

Allereerst is berekend welk aandeel van de minimahuishoudens gebruikmaakt van 

een of meerdere minimaregelingen. In tabel 7 ziet u dat het aantal huishoudens dat 

van minimaregelingen gebruikmaakt zowel relatief als absoluut is gedaald. Door de 

groei van het aantal minimahuishoudens is het bereik over alle regelingen heen zo’n 

9 procentpunt lager dan in 2008. Met name alleenstaande ouders maken veel 

gebruik van regelingen (zij maken maar 4% van het aantal huishoudens in 

Ridderkerk uit). 

 

Tabel 7 Huishouden dat gebruikmaakt van een of meerdere minimaregelingen 

Type huishouden  2011 2008 

Alleenstaande zonder kinderen 472 (44,5%) - 

Meerpersoonshuishoudens zonder kinderen 215 (20.2%) - 

Alleenstaande met kinderen 238 (22.4%) - 

Meerpersoonshuishoudens met kinderen 135 (12,7%) - 

   

Totaal aantal 1.060 (100%) 1.139 

Doelgroep (120% sociaal minimum) 2.342 2.059 

Totaal percentage 45,3% 55,3% 

 

Bereik kwijtschelding 

Minimahuishoudens hebben recht op gedeeltelijke kwijtschelding van gemeentelijke 

belastingen. Het gaat dan om rioolrecht, afvalstoffenheffing en hondenbelasting. 

Hiervoor geldt in principe 100% van het sociaal minimum als bovengrens, met 

uitzondering van inwoners boven de 65 jaar. In Tabel 8 staan de aantallen en het 

bereik in 2011. Het aantal huishoudens dat gebruik heeft gemaakt van kwijt-

schelding was in 2011 groter dan in 2008. Als we de doelgroep baseren op 105% 
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van het sociaal minimum, blijkt het bereik sinds 2008 echter licht gedaald. Dit komt 

omdat de doelgroep in 2011 groter is dan in 2008. 

 

Tabel 8 Gebruik kwijtschelding gemeentelijke belastingen (aantal huishoudens) 

Type huishouden  2011 2008 

Alleenstaande zonder kinderen 307 - 

Meerpersoonshuishoudens zonder kinderen 122 - 

Alleenstaande met kinderen 161 - 

Meerpersoonshuishoudens met kinderen 78 - 

   

Totaal 668 620 

Doelgroep (105% van sociaal minimum) 1.174 989 

% Bereik 56,8% 63,0% 

 

De huishoudens die van kwijtschelding gebruikmaken, bestaan vooral uit alleen-

staanden, waarvan een op de drie inwonende kinderen heeft. In de armoedemonitor 

over 2008 werd gemeld dat AOW’ers relatief weinig gebruik maakten van 

kwijtschelding (mogelijk vanwege aanwezig vermogen). Of dat in 2011 het geval 

was, konden wij niet nagaan vanwege ontbrekende inkomensgegevens. 

Bereik bijzondere bijstand 

De bijzondere bijstand wordt ingezet om huishoudens die door bijzondere 

omstandigheden of kosten onder een bepaald inkomensniveau terechtkomen. De 

omstandigheden die recht geven op bijzondere bijstand zijn legio (van kosten voor 

een begrafenis tot een bijdrage in reiskosten voor het bezoek van een gedetineerd 

gezinslid) en worden door de gemeente beoordeeld. In sommige gevallen is de 

bijzondere uitkering een lening. Ridderkerk hanteert 120% van het wsm als 

bovengrens voor de regeling. In tabel 9 ziet u dat het aantal huishoudens dat van 

bijzondere bijstand gebruikmaakt is toegenomen van 190 naar 235 huishoudens. 

Het bereik is daarmee naar schatting toegenomen van 9% naar 10% van de 

doelgroep. Het is niet mogelijk om te bepalen welk deel van de overige huishoudens 

geen bijzondere bijstand heeft aangevraagd maar daar wel recht op had. 

 

Tabel 9 Gebruik bijzondere bijstand (aantal huishoudens) 

Type huishouden  2011 2008 

Alleenstaande zonder kinderen 116 (49,4%) - 

Meerpersoonshuishoudens zonder kinderen 44 (18,7%) - 

Alleenstaande met kinderen 46 (34.1%) - 

Meerpersoonshuishoudens met kinderen 29 (12,3%) - 

   

Totaal 235 (100%) 190 

Doelgroep (120% van sociaal minimum) 2.342 2.059 

% Bereik 10,0% 9,2% 
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Bereik langdurigheidstoeslag 

Langdurigheidstoeslag is een regeling voor inkomensondersteuning voor 

huishoudens die langdurig afhankelijk zijn van een minimum inkomen en geen zicht 

hebben op een verbetering van de inkomenssituatie. Men moet minimaal 60 

maanden een laag inkomen gehad hebben en tussen de 21 en 65 jaar oud zijn en 

actief geprobeerd hebben te participeren op de arbeidsmarkt. De doelgroep is lastig 

te bepalen zonder inkomensgegevens, maar is groter dan in 2008 (met name 

vanwege verlaging van de 120%-grens naar 110%). We zien in ieder geval dat het 

aantal huishoudens dat een langdurigheidstoeslag heeft gekregen in 2011 groter 

was dan in 2008. 

 

Tabel 10 Gebruik langdurigheidstoeslag (aantal huishoudens) 

Type huishouden  2011 2008 

Alleenstaande zonder kinderen 131 (45,8%) - 

Meerpersoonshuishoudens zonder kinderen 61 (21,4%) - 

Alleenstaande met kinderen 59 (20,6%) - 

Meerpersoonshuishoudens met kinderen 35 (12,2%) - 

   

Totaal 286 (100,%) 210 

Doelgroep (tot 120% van sociaal minimum 

gedurende minimaal 5 jaar) 

onbekend 468* 

% Bereik  44,9% 

* Dit cijfer komt uit de Armoedemonitor en betreft 105% van het wsm. Het daadwerkelijke aantal was in 
2008 lager omdat voor de Armoedemonitor 2009 inkomensgegevens slechts tot 3 jaar terug bekend 
waren. Gegevens van CBS geven een aantal van ongeveer 400 huishoudens aan. Het bereik was 
daarmee in werkelijkheid dus hoger. 

 

Bereik collectieve zorgverzekering 

Voor 2011 had de gemeente Ridderkerk een collectieve ziektekostenverzekering 

afgesloten met CZ, bedoeld voor leden van huishoudens met een inkomen onder de 

120% van het wsm. De gemeente kon zo een voordelige verzekering aanbieden 

voor € 98,23 en vergoedde € 14,92 op de aanvullende verzekering van € 29,23. 

Uiteraard kunnen per huishouden meerdere leden een dergelijke verzekering 

afsluiten. In tabel 11 ziet u in hoeveel huishoudens er minimaal één lid is dat de 

verzekering heeft afgesloten in 2011. Het aantal huishoudens is vergelijkbaar met 

2008, waarmee het bereik iets lager uitkomt. 
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Tabel 11 Gebruik collectieve zorgverzekering (aantal huishoudens) 

Type huishouden  2011 2008 

Alleenstaande zonder kinderen 173 (45,5%) - 

Meerpersoonshuishoudens zonder kinderen 84 (22,1%) - 

Alleenstaande met kinderen 74 (19,5%) - 

Meerpersoonshuishoudens met kinderen 49 (12,9%) - 

   

Totaal 380 (100%) 372 

Doelgroep (120% van sociaal minimum) 2.342 2.059 

% Bereik 16,2% 18,0% 

 

Bereik Maatschappelijk Participatiefonds 

Het doel van het Maatschappelijk Participatiefonds is om alle inwoners van 

Ridderkerk te laten deelnemen aan maatschappelijke activiteiten. Hieronder vallen 

deelname aan sport- en culturele activiteiten, een bijdrage in de kosten voor 

schoolgaande kinderen en een bijdrage voor chronisch zieken en gehandicapten. Er 

gold tot 2011 een inkomensgrens van 120% van het wsm. De verschillende 

onderdelen worden hieronder apart besproken. 

 

Sport-, culturele en sociaal-culturele activiteiten (SCS) 
Hierbij gaat het onder andere om abonnementen, lidmaatschap van sportclubs, 

maar ook museumbezoek, cursusgeld en een bijdrage voor muziekinstrumenten. In 

2011 blijken er 257 huishoudens succesvol een beroep gedaan te hebben op het 

fonds in verband met sport- of culturele activiteiten (zie tabel 12). Dat is 40% meer 

dan in 2008. Het bereik is daarmee gestegen van 9 naar 11%. 

 

Tabel 12 Gebruik SCS-regelingen (aantal huishoudens) 

Type huishouden  2011 2008 

Alleenstaande zonder kinderen 71 (27,6%) - 

Meerpersoonshuishoudens zonder kinderen 44 (17,1%) - 

Alleenstaande met kinderen 83 (32,3%) - 

Meerpersoonshuishoudens met kinderen 59 (23,0%) - 

   

Totaal 257 (100%) 184 

Doelgroep (120% van sociaal minimum) 2.342 2.059 

% Bereik 11,0% 8,9% 
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Regeling schoolgaande kinderen 
Onder de doelgroep vallen alle huishoudens met kinderen in de leeftijdscategorie  

6 tot 18 jaar met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum. Ook hiervoor was 

het niet mogelijk om de doelgroep voor 2011 te bepalen, maar er zal sprake zijn van 

een lichte stijging ten opzichte van 2008. Het aantal huishoudens dat van de 

regeling gebruik heeft gemaakt is in ieder geval gestegen naar 141 (zie tabel 13). 

 

Tabel 13 Gebruik regeling schoolgaande kinderen (aantal huishoudens) 

Type huishouden  2011 2008 

Alleenstaande met kinderen 89 (63,1%) - 

Meerpersoonshuishouden met kinderen 52 (36,9%) - 

   

Totaal 141 (100%) 105 

Doelgroep (120% van sociaal minimum) onbekend 350* 

% Bereik  30,0% 

* Dit cijfer komt uit de Armoedemonitor en betrof alle minimahuishoudens met kinderen tussen de 6 en 
18 jaar. Voor 2011 kon dit aantal niet berekend worden, omdat er geen inkomensgegevens voor 
beschikbaar waren. 

 

Regeling chronisch zieken en gehandicapten 
Van deze groep is de omvang wederom niet goed te bepalen, maar dat was in 2008 

ook het geval. In principe komt iedereen met een minimuminkomen en een Wmo- 

voorziening in aanmerking voor deze tegemoetkoming. Daarnaast zijn er andere 

doelgroepen, zoals thuiszorggebruikers en mensen met een arbeidsongeschikt-

heidsuitkering die van deze regeling gebruik kunnen maken. Het bereik van de 

regeling is dus niet exact vast te stellen. Wel weten we dat 86 huishoudens gebruik-

maken van de regeling. Dat is meer dan de 52 huishoudens die in 2008 van de 

regeling gebruikmaakten. Zie tabel 14. 

 

 

Tabel 14 Gebruik regeling chronisch zieken en gehandicapten (aantal huishoudens) 

Type huishouden  2011 2008 

Alleenstaande zonder kinderen 42 (49%) - 

Meerpersoonshuishoudens zonder kinderen 20 (23%) - 

Alleenstaande met kinderen 14 (16%) - 

Meerpersoonshuishoudens met kinderen 10 (12%) - 

   

Totaal 86 (100%) 52 

 

 

Brillenfonds 
De doelgroep voor het Brillenfonds is niet te bepalen, omdat onbekend is hoeveel 

burgers in een huishouden met een laag inkomen brildragend zijn. Voor een 

vergoeding vanuit het brillenfonds kunnen inwoners met een inkomen tot 120% van 

het sociaal minimum een aanvraag indienen bij de gemeente. In 2011 hebben in 
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totaal 8 huishoudens gebruikgemaakt van het fonds (zie tabel 15). Dat is aanzienlijk 

minder dan de 82 huishoudens die in 2008 van de regeling gebruikmaakten. 

 

Tabel 15 Gebruik Brillenfonds (aantal huishoudens) 

Type huishouden  2011 2008 

Alleenstaande zonder kinderen 3 - 

Meerpersoonshuishoudens zonder kinderen 2 - 

Alleenstaande met kinderen 2 - 

Meerpersoonshuishoudens met kinderen 1 - 

   

Totaal 8 82 

 

Bereik Rotterdampas 

Elke inwoner van Ridderkerk komt voor de Rotterdampas in aanmerking. De 

aanschafprijs van de Rotterdampas is echter inkomensafhankelijk. Inwoners die 

leven van een minimuminkomen tot 120% konden de pas in 2011 voor een bedrag 

van € 5 krijgen. Voor hun kinderen was de pas gratis, indien deze tegelijk werd 

aangevraagd. Inwoners met een inkomen boven 120% van het minimum betaalden 

€ 60 voor de Rotterdampas. Bij hen inwonende kinderen van 3 tot 18 jaar betaalden 

€ 5. Voor inwoners van 65 jaar of ouder kost de pas € 20 en voor studenten € 12,50. 

 

In 2011 zijn passen verstrekt aan 408 minimahuishoudens, zie tabel 16. Dat is 

vergelijkbaar met 200923. Toen werden aan 414 minimahuishoudens Rotterdam-

passen verstrekt. In 2011 is de Rotterdampas met name gebruikt voor het bezoeken 

van een bioscoopfilm, dierentuin en een tocht op een rondvaartboot. 

 

 

Tabel 16 Bereik Rotterdampas (aantal huishoudens) 

Type huishouden  2011 2008 

Alleenstaande zonder kinderen 148 (36,3%) - 

Meerpersoonshuishoudens zonder kinderen 71 (17,4%) - 

Alleenstaande met kinderen 120 (29,4%) - 

Meerpersoonshuishoudens met kinderen 69 (16,9%) - 

   

Totaal 408 (100%) 414 

Doelgroep 2.342 2.059 

Bereik 17,4% 20,1% 

 

                                                
23

 De Armoedemonitor van KWIZ noemde de gegevens van 2009. 
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3.4 Professionele perspectief 

Armoede vaak niet in beeld 

In aanvulling op de cijfers hebben de maatschappelijke organisaties een beeld van 

de omvang van de armoedeproblematiek. Met name de mate waarin burgers in 

armoede niet in beeld zijn bij de gemeente of andere instanties kan deels via hen 

achterhaald worden. 

 

Een aantal maatschappelijke organisaties geeft aan dat niet alle burgers die in 

armoede leven in beeld zijn. Vaak gebeurt dat pas als de problemen die ze erdoor 

ervaren heel groot zijn of hen boven het hoofd groeien. Dan is de problematiek vaak 

al zeer ernstig. De woonconsulent van Woonvisie komt de problemen bijvoorbeeld in 

de meeste gevallen pas tegen als er een huurschuld is ontstaan. Daarnaast heb je 

nog een groep ‘zorgmijders’, die zich vanwege schaamte en/of psychische 

problemen niet willen wenden tot de hulpverlenende instanties of de gemeente of 

die de aangeboden hulp weigeren. Met name bij ouderen is vaak sprake van 

zorgmijding door schaamte. Als voorbeeld noemt de voorzitter van de Voedselbank 

een ouder stel dat voor het eerst langskomt, maar op dat moment al een maand 

geen warme maaltijd heeft gegeten. ‘Tegen de tijd dat ze de schroom overwinnen… 
dan ben je er slecht aan toe’. De vangnetfunctionaris van de gemeente geeft aan dat 

als zij mensen het gebruik van de Voedselbank suggereert als tijdelijke oplossing, 

deze mensen een enorme drempel over moeten, met name ouderen. 

 

Als oorzaak wordt genoemd dat de gemeente de inwoners met een niet-

gemeentelijke uitkering (WW, WIA/WAO, AOW) of met chronische ziekten, maar ook 

jongeren die van een minimum rond moeten komen, niet in beeld heeft. Dit sluit aan 

op het beeld dat de cijfers in paragraaf 3.2 geven: de omvang van de doelgroep is 

onbekend. Daar komt bij dat veel huishoudens die formeel recht zouden hebben op 

voorzieningen (en daarmee in beeld zouden zijn), daar geen gebruik van maken. 

Meerdere organisaties komen deze gevallen geregeld tegen. De aanleiding dat zij 

die mensen wel zien kan te maken hebben met financiële problemen, maar vaak is 

de aanleiding een andere. Ofwel, in de praktijk zijn er nog vele huishoudens die in 

armoede leven, maar waarvan dat niet bij de gemeente of maatschappelijke 

organisaties bekend is. 

 

Het grote probleem bij armoede is dat er een taboe op rust. Zowel op het arm zijn 

zelf, als op het vragen om professionele hulp. Verschillende organisaties hebben het 

over de schaamte die mensen ervaren. Volgens de voorzitter van SICR is die 

schaamte in de Turkse gemeenschap nog groter, vanwege de rol die trots speelt in 

hun cultuur. Er wordt wel met de directe naasten over gesproken, maar de 

problemen worden intern opgelost. Het algemene taboe heeft als groot risico dat 

mensen te laat om hulp vragen, als de problemen al enorm gegroeid zijn. De diaken 

van De Levensbron geeft nog aan dat ze ziet dat de huidige welvaartsmaatschappij 

zorgt voor een steeds groter wordend taboe: het wordt steeds lastiger om mee te 

doen met de welvaart, alle activiteiten buiten de deur kosten geld. Hierdoor blijft 

armoede verborgen achter gesloten deuren. 



ARMOEDE IN PERSPECTIEF GEMEENTE RIDDERKERK 

    

41 

Inkomensgrenzen sluiten uit en zijn te strikt 

Als medeoorzaak voor het onvolledige beeld rondom de omvang van armoede 

noemen de maatschappelijke organisaties dat er een groep is die tussen wal en 

schip dreigt te vallen. De groep die meer dan de maximale inkomensgrens verdient 

om in aanmerking te komen voor minimaregelingen, maar ieder dubbeltje om moet 

draaien. Die groep wordt groter nu de inkomensgrens voor de gemeentelijke 

regelingen is verlaagd naar 110% van het wettelijk sociaal minimum. De diaconie 

hanteert geen inkomensgrenzen en komt de ‘tussengroep’ tegen. Dit zijn 

bijvoorbeeld alleenstaande moeders die parttime werken. Naast het feit dat die 

groep het financieel moeilijker krijgt, ontneemt de lagere inkomensgrens de 

gemeente de mogelijkheid om een grotere groep in beeld te hebben die mogelijk 

financiële problemen ervaart. Dit dient op een andere manier opgevangen te 

worden. 

 

Hoewel de organisaties begrip hebben voor de functie van gemeentelijke en 

landelijke regels (grenzen), zouden ze een ruimere hantering van de grenzen 

waarderen. De Sociaal Raadslieden noemen dat de toekenning van kwijtschelding 

van gemeentelijke belastingen wat flexibeler is, maar bijvoorbeeld de bijzondere 

bijstand in het geheel niet. Een meer graduele toekenningsmethodiek wordt 

geopperd om het ‘grijze gebied’ op te vangen. De strikte regels negeren een groep 

die weliswaar net kan voorzien in het strikt noodzakelijke, maar desalniettemin te 

maken kan hebben met dezelfde problematiek als sommige minimahuishoudens. 

Denk aan gebrekkige sociale participatie, stressgevoelens, negatieve 

opvoedingscontext, ongezond eten, et cetera. 

 

Tot slot wordt nog benadrukt dat er een groot probleem aankomt in Ridderkerk: de 

relatief grote groep ouderen met een laag inkomen, bijvoorbeeld de ouderen die in 

de scheepsbouw gewerkt hebben. Dat is een zorgelijke groep volgens de SWOR. 

Het sluit aan bij de nog te bespreken toekomstontwikkelingen op het gebied van de 

vergrijzing in paragraaf 4.1.  

 

3.5 Conclusies omvang armoedeproblematiek 

 

Het daadwerkelijk tellen van het aantal huishoudens dat in armoede leeft is 

onmogelijk. Ten eerste omdat er meerdere definities zijn, ten tweede omdat niet van 

ieder huishouden het besteedbaar inkomen bekend is. Voor dit onderzoek zijn de 

aantallen huishoudens geschat met een inkomen onder de 105% van het wettelijk 

sociaal minimum (wsm). Deze huishoudens leven niet per definitie in armoede, maar 

vormen de grote risicogroep vanwege een laag inkomen en in de meeste gevallen 

geen of nauwelijks reserves. Het aantal minimahuishoudens in Ridderkerk is ten 

opzichte van 2008 toegenomen in 2011, in absolute zin (van 989 naar 1.174) en in 

relatieve zin (van 5,0% naar 5,9% van het aantal huishoudens in de gemeente). Als 

we de ondergrens van 120% van het wsm hanteren – de grens die tot en met 2011 

voor de meeste minimaregelingen werd gebruikt – zien we een toename van 2.059 

tot 2.342 (ofwel van 10,5% naar 11,8% van het aantal huishoudens). Ook voor de 

inkomensgrens van 110%, die sinds 2012 geldt in Ridderkerk voor de minima-
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regelingen, zien we een toename in 2011 ten opzichte van 2008, van 1.322 naar 

1.497 (ofwel van 6,7% naar 7,5% van het aantal huishoudens). De toename komt 

mede door het toenemende aantal werklozen in de gemeente. De professionals 

verwachten verder een toename van het aantal minimahuishoudens, vanwege de 

relatief grote groep ouderen met een laag inkomen. Zij zullen in de toekomst 

nauwelijks pensioen kennen en rond moeten komen van enkel AOW. 

 

Volgens de professionals is er nog een groep die momenteel niet voor minima-

regelingen in aanmerking komt (en daardoor buiten beeld is) vanwege een te hoog 

inkomen, die desondanks moeite hebben om rond te komen en maatschappelijk te 

participeren. Hoe groot deze groep is, kunnen zij niet aangeven. Wel is deze groep 

sinds 2012 groter, omdat de inkomensgrens voor de meeste minimaregelingen 

omlaag is gegaan van 120% naar 110% van het wsm. De verhoging van de eigen 

bijdrage voor GGZ-trajecten zorgt mogelijk nog voor een extra verhoging van het 

aantal huishoudens dat financieel in de problemen komt, omdat belemmerende 

psychosociale en psychiatrische problematiek niet in alle gevallen tijdig zal worden 

onderkend en behandeld. 

 

Daarop aansluitend geven de professionals aan dat er een groep met financiële 

problemen is die momenteel niet aanklopt bij de betreffende instanties voor 

ondersteuning (inkomensondersteuning, schuldhulpverlening of anderszins). Ook de 

omvang van deze groep is niet in te schatten, maar de risico’s bij deze groep zijn 

juist groot, omdat er niet tijdig ingegrepen kan worden. Op het moment dat zij wel in 

aanraking komen met de Sociale Dienst, Schuldhulpverlening of bijvoorbeeld 

Algemeen Maatschappelijk Werk, zijn de problemen vaak al in een vergevorderd 

stadium en daarmee lastiger te keren. 

 

Een andere manier om naar de omvang van armoede te kijken is het bereik van de 

bestaande regelingen te bepalen. Het bereik geeft een indicatie van de huishoudens 

die moeite hebben om rond te komen van het eigen inkomen. Een groot bereik is in 

ieder geval een belangrijk preventiemiddel voor armoede. Uit de cijfers blijkt dat het 

bereik van de minimaregelingen in 2011 is gedaald. Een mogelijke verklaring is dat 

met name de ‘nieuwe’ minimahuishoudens onvoldoende bekend zijn met de 

minimaregelingen en er geen gebruik van maken. Zo weten we uit onderzoek van 

SEO dat het niet-gebruik van zorgtoeslag groter is voor zogenaamde ‘nieuwe’ 

rechthebbenden (mensen wiens inkomen recent onder een bepaalde inkomens-

grens is gekomen).24 De belangrijkste verklaring is de onbekendheid van deze groep 

met de regeling. Deze verklaring volgt uit het feit dat van ‘nieuwe’ rechthebbenden 

die een brief hebben gekregen op het moment dat zij ervoor in aanmerking kwamen 

(omdat zij 18 jaar werden), een normaal aandeel gebruik maakte van de 

zorgtoeslag. Het is aannemelijk dat dit proces ook geldt voor andere minima-

regelingen. 

 

                                                
24 Caren Tempelman, e.a., Niet-gebruik inkomensondersteunende maatregelen, SEO, (Amsterdam 2011) ii. 
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Hoofdstuk 4  
Oorzaken van armoede 

In dit hoofdstuk beschrijven we de oorzaken van armoede die de (wetenschap-

pelijke) literatuur aandraagt. Deze oorzaken kunt u het beste lezen als risico-

factoren: factoren die de kans verhogen om in een armoedesituatie terecht te 

komen. We hebben deze vervolgens gebundeld naar doelgroepen, om vervolgens 

per doelgroep voor Ridderkerk aan te geven of deze relatief groot of klein is. 

4.1 Wetenschappelijk perspectief 

 

In de literatuur wordt meestal onderscheid gemaakt tussen maatschappelijke 

oorzaken en persoonlijke oorzaken. Maatschappelijke oorzaken zijn bijvoorbeeld de 

economische crisis, versnippering van aanvullende voorzieningen en regelingen, in 

sommige gevallen werkloosheid. Persoonlijke oorzaken zijn bijvoorbeeld laag 

opleidingsniveau, gedragsproblemen, taalachterstand, et cetera25. Vaak bepaalt een 

combinatie van factoren of iemand wel of niet in een situatie van (langdurige) 

armoede terechtkomt. 

 

Om tot effectief beleid te komen is het nuttig om bewust te zijn welke (doel)groepen 

veel te maken hebben met armoede, of een verhoogd risico hebben op armoede. 

Het kenmerk waardoor iemand tot een (doel)groep behoort is echter niet per definitie 

de oorzaak van waarom iemand in armoede leeft. De factoren en doelgroepen 

worden hieronder verder besproken. 

Factoren die de kans op armoede vergroten 

Hieronder volgt een (niet-uitputtende) opsomming aan factoren die volgens de 

wetenschappelijke literatuur meespelen bij de kans op armoede: 

 

1. Laag inkomen 

a. Werkloosheid 

b. Onvolledige AOW 

c. Niet-gebruik van voorzieningen 

2. Schulden 

3. Gezinssituatie 

a. Scheiding 

b. Overlijden van partner 

c. Zorg voor kinderen/familie 

4. Menselijk ‘kapitaal’ 

a. Analfabetisme 

b. Opleiding 

c. Werkervaring 

                                                
25 Olaf Crutzen, Armoede in Nederland 2010. Onderzoek naar hulpverlening door diaconieën, parochiële caritas 

instellingen en andere kerkeijke organisaties in Nederland, (Bunnik 2010), 16. 
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5. Psychische problemen 

6. Cultuur van armoede  

a. Effect van opgroeien in een arm gezin 

b. Voorbeeldfiguren 

7. Duur van armoede 

Doelgroepen en bijbehorende risicofactoren voor ontstaan armoede 

Wij zullen dus eerst ingaan op de doelgroepen die een verhoogd risico hebben op 

armoede. Per doelgroep zullen daarnaast de factoren worden benoemd die 

daadwerkelijk van invloed zijn op het verhoogde risico op armoede. De doelgroepen 

en de factoren die daarbij het risico verhogen, staan in de volgende tabel. 

 

Tabel 17 Doelgroepen en factoren die armoede bevorderen 

Doelgroep Belangrijkste risicofactoren voor 

armoede 

1. Ouderen Onvolledige AOW; Sociaal isolement 

2. (Niet-westerse) allochtonen Taalachterstand; Minder goede kansen 

op arbeidsmarkt; Onvolledige AOW 

3. Eenoudergezinnen Grotere zorgtaken; Instabiele 

gezinssituatie; Inkomsten/uitgaven 

plotseling uit balans  

4. Kinderen in minimahuishouden Ontbreken voorbeeldfiguur; 

Verminderde participatie 

5. Mensen in de bijstand Langdurig laag inkomen 

6. Werklozen Daling inkomsten 

7. Zelfstandig ondernemers Wisselend inkomen 

 

1. Ouderen 

Ouderen zijn vaak een doelgroep voor (gemeentelijk) beleid. In het bijzonder 

bijvoorbeeld (alleenstaande) 65- en 75-plussers. Wat de inkomenspositie van 

ouderen betreft, zijn zij steeds minder een risicogroep. In 2000 moest bijvoorbeeld 

nog 14% van de alleenstaande 65-plussers langdurig rondkomen met een laag 

inkomen. In 2010 was dit aandeel gedaald naar slechts 1%26. Wel is het zo dat als 

ouderen in armoede leven, dit vaker langdurig van aard is27. Immers, er zijn minder 

mogelijkheden om uit de situatie te ontsnappen – bijvoorbeeld door arbeid. 

 

In principe is de inkomensvoorziening van ouderen in Nederland goed geregeld. Er 

is een AOW, vaak aangevuld door een pensioen. Er zijn echter ouderen die geen, of 

een erg klein, aanvullend pensioen hebben. Daarnaast zijn er veel ouderen die een 

onvolledige AOW hebben. Dit waren in 2007 ruim 200.000 mensen. Deze groep 

bestaat voor het grootste deel uit voormalige arbeidsmigranten. Door een beperkt 

arbeidsverleden in Nederland hebben zij vaak geen recht op een volledig AOW. 

                                                
26 CBS/SCP, Armoedesignalement, 21. 
27 CBS/SCP, Armoedesignalement, 58. 
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Doordat inmiddels steeds meer eerste generatie allochtonen de grens van 65 jaar 

zijn gepasseerd, zal deze groep alleen maar groter zijn geworden28.  

 

Mensen met een onvolledige AOW kunnen aanspraak maken op aanvullende 

bijstand vanuit de gemeente als zij onder het sociaal minimum komen. Vermoedens 

zijn dat een aanzienlijk deel dit echter niet doet. De precieze omvang van de groep 

is onduidelijk.  

 

Deze doelgroep zal in Ridderkerk in de toekomst steeds groter worden. In een 

recent rapport van BMC ‘Grijs, zilver en goud: De demografische toekomst van 

Ridderkerk’ wordt beschreven hoe de bevolking van Ridderkerk in de toekomst sterk 

zal vergrijzen. In absolute zin (steeds meer 65-plussers) en in relatieve zin (de 

bevolking als geheel krimpt). In 2025 bestaat in Ridderkerk naar schatting ongeveer 

14% van de bevolking uit 75-plussers, tegen 9% in 2010 en 9% landelijk in 2025. 

2. Niet-westerse allochtonen 

Uit cijfers van het CBS blijkt dat in 2010 22,5% van de gezinnen met een niet-

westerse hoofdkostwinner een laag inkomen had. Dit is een drie keer zo hoog 

percentage als gemiddeld in Nederland en vier keer zo hoog als onder autochtone 

gezinnen29. Als echter onderscheid wordt gemaakt naar eerste en tweede generatie 

is er een stijgende lijn zichtbaar. 16% van de gezinnen met als hoofdkostwinner een 

niet-westerse allochtoon van de tweede generatie had in 2010 een laag inkomen.  

 

Als het ‘niet-veel-maar-toereikend’-criterium wordt gehanteerd, valt 17% van de 

volwassenen uit de eerste generatie en bijna 11% van de volwassenen van de 

tweede generatie onder deze grens30. 

 

In Ridderkerk was op 1 januari 2011 7,3% van de bevolking niet-westerse allochtoon 

in verhouding tot 11,4% in Nederland 31. 

Waarom deze hoge kans op armoede? 

Waarom hebben niet-westerse allochtonen een grotere kans op armoede? Een deel 

van de verklaring ligt in het hoge percentage ouderen met een onvolledig AOW, 

vanwege een beperkt arbeidsverleden in Nederland. Ook raakten relatief meer 1e 

generatie allochtonen arbeidsongeschikt door het aard van het werk. Hierdoor 

hebben zij geen aanvullend pensioen op kunnen bouwen. Daarnaast speelt met 

name bij de eerste en tweede generatie opleiding, laaggeletterdheid, analfabetisme 

en beheersing van de Nederlandse taal een rol.  

 

Laagopgeleiden hebben minder kansen op de arbeidsmarkt32. Ze komen daarnaast 

vaker in aanmerking voor slecht betaald werk. Het opleidingsniveau hangt verder 

                                                
28 Trudi Nederland, Verborgen armoede. De inkomenspositie van 65-plussers met een onvolledige AOW, (Utrecht 

2007) 5.  
29 CBS/SCP, Armoedesignalement, 23. 
30 CBS/SCP, Armoedesignalement, 63. 
31

 statline.cbs.nl     



ARMOEDE IN PERSPECTIEF GEMEENTE RIDDERKERK 

 

46 

 

samen met een ongezonde levensstijl en dus gezondheid van mensen. Gezondheid 

kan weer een belemmerende factor zijn om te participeren.  

 

Wij leggen een aantal risicofactoren voor armoede onder allochtonen hieronder 

verder uit. 

Laaggeletterdheid/analfabetisme 

Analfabetisme is het niet kunnen lezen en schrijven. Laaggeletterdheid betekent 

dusdanig veel moeite hebben met lezen en schrijven dat normaal functioneren in het 

dagelijks leven moeilijk is. Lezen en schrijven is in veel beroepen een noodzakelijke 

voorwaarde en ook de communicatie met de overheid (bijvoorbeeld over 

minimaregelingen) is veelal schriftelijk. Het creëert daarmee een sterke 

afhankelijkheid van anderen. Volgens schattingen van ECBO zijn er in Nederland 

ongeveer 1,1 miljoen mensen boven de 16 jaar die moeite hebben met lezen en 

schrijven, ofwel 10% van de bevolking. Onder allochtonen van de ‘eerste generatie’ 

is dat aandeel 20%. Allochtonen van de volgende generaties zijn niet vaker 

laaggeletterd dan autochtonen 33. Laaggeletterdheid als oorzaak van armoede zit 

dus vooral bij de oudere generatie, waarbij laaggeletterdheid kan zorgen voor het 

onvoldoende gebruikmaken van bestaande regelingen die het inkomen kunnen 

verhogen.  

Opleidingsniveau  

Wat opleiding betreft zijn allochtonen van de tweede en derde generatie een 

inhaalslag aan het maken. Zij zijn veel vaker hoger opgeleid dan hun ouders. De 

afgelopen 15 jaar is de instroom van niet-westerse allochtonen in het hoger 

(beroeps-)onderwijs ongeveer verdubbeld. Het aandeel autochtone kinderen dat een 

hogere opleiding volgt, is echter ook gestegen waardoor de kloof maar langzaam 

wordt gedicht. Daarnaast is schooluitval nog steeds groter onder allochtone 

leerlingen dan onder autochtonen. Zowel in het middelbaar als hoger 

(beroeps)onderwijs.  

 

De verschillende niet-westerse allochtone groepen verschillen in de ontwikkeling van 

het opleidingsniveau. De Antilliaanse groep laat minder vooruitgang zien dan 

bijvoorbeeld Turken of Marokkanen. Met een deel van de Antillianen in het onderwijs 

gaat het erg goed en is er forse vooruitgang, maar er is daarnaast een groep waar 

die vooruitgang heel langzaam plaatsvindt34. 

 

Tot slot komen niet-westerse allochtone migranten die wel een diploma hebben 

moeilijker aan het werk omdat veel buitenlandse diploma’s niet worden erkend.35  

                                                                                                                                      
32 In Ridderkerk is een lager aandeel van de beroepsbevolking hoogopgeleid. 17% in verhouding tot 24% landelijk. 

Bron: statline.cbs.nl 
33 Fourage, D., Houtkoop, W., en Van der Velden, R. . Laaggeletterdheid in Nederland. ECBO / ROA, (Den Bosch 

en Maastricht 2011). 
34 Mérove Gijsberts (red) e.a., Jaarrapport integratie 2011, SCP (Den Haag 2012), 124. 
35 Gijsberts, Jaarrapport integratie 2011, 128. 
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‘Last in, first out’ de crisis en haar invloed 

De crisis heeft inmiddels gevolgen voor bijna iedereen. Op de arbeidsmarkt worden 

echter bepaalde groepen harder getroffen dan anderen. Werknemers die 

laaggeschoold werk doen, in sectoren werken die erg gevoelig zijn voor de 

conjunctuur, of flexibele contracten hebben, zijn kwetsbaar. Juist in deze groepen 

zijn migranten en niet-westerse allochtonen bovengemiddeld werkzaam. Hun 

arbeidsverleden is korter of toont vaker onderbrekingen dan bij autochtonen. 

 

In goede economische tijden lukt het vaak om een groot deel van het ‘granieten 

bestand’ (langdurig werkloze inwoners, waaronder veel allochtonen) toch aan het 

werk te krijgen. Deze werknemers (als ze al vaste contracten hebben) zijn er 

verhoudingsgewijs echter het laatst bijgekomen en gaan er vaak als eerste uit als er 

gedwongen ontslagen vallen. Zo blijft die groep kwetsbaarder dan andere 

werknemers.  

Het eigen netwerk 

Een bepalende factor in de kansen op arbeid is het netwerk dat iemand heeft. Niet-

westerse allochtonen beschikken over sociale netwerken die gemiddeld minder 

kennis, vaardigheden en directe ondersteuning opleveren voor de arbeidsmarkt-

positie36. 

Discriminatie 

Iemands kans op een baan wordt niet alleen bepaald door opleiding, arbeids-

verleden en het eigen netwerk. Uitsluitingsmechanismen zoals discriminatie zijn 

eveneens van invloed op iemands kansen. Hoe groot deze invloed is, is moeilijk te 

achterhalen. Eén van de redenen dat het SCP uitgaat van discriminatie als factor 

van belang is dat de verschillen in werkloosheid tussen de tweede (en derde) 

generatie enerzijds en de autochtone bevolking anderzijds niet volledig zijn te 

verklaren op basis van alle andere factoren37. Wel is bekend dat Marokkaanse 

Nederlanders het meest te maken hebben met discriminatie.  

3. Eenoudergezinnen 

Van alle verschillende huishoudentypes die er in de meeste onderzoeken worden 

gebruikt, hebben eenoudergezinnen (alleenstaande ouder met minderjarige 

kinderen) de grootste kans op armoede. In 2010 leefde ruim een kwart van de 

eenoudergezinnen met minderjarige kinderen onder de lage inkomensgrens. Ook 

komt langdurige armoede vaker onder deze groep voor. Acht procent van de 

eenoudergezinnen had in 2010 al vier jaar of langer een laag inkomen.38 Binnen 

eenoudergezinnen is het zo dat alleenstaande moeders een veel grotere kans 

hebben op armoede dan alleenstaande vaders. Voor hen is de kans maar liefst twee 

                                                
36 Gijsberts, Jaarrapport integratie 2011, 149. 
37 Gijsberts, Jaarrapport integratie 2011, 149. 
38 CBS/SCP, Armoedesignalement, 20-21. 
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keer zo groot39. In Ridderkerk is 18% van alle huishoudens met kinderen 

eenoudergezinnen, landelijk is dit bijna 20%40. 

Scheiding of anderszins wegvallen van de partner 

De kans op armoede is groot onder mensen die net zijn gescheiden of wiens relatie 

is verbroken en onder volwassenen waarvan de partner overlijdt. Mensen die 

hiermee te maken hebben, kunnen te maken krijgen met een plotselinge 

verschuiving in het inkomens- en uitgavenpatroon. De woonlasten zijn meestal 

berekend op twee inkomens, maar één van de twee partners blijft achter met een 

woning die te duur voor hem of haar is. Als er sprake is van een koophuis is de kans 

op problemen tegenwoordig nog groter. Een koophuis binnen korte tijd weten te 

verkopen zonder met een restschuld te blijven zitten, is zeker sinds de crisis erg 

lastig.  

 

De verschuiving van inkomens- en uitgavenpatroon kan leiden tot 

betalingsachterstanden en schulden. Hoe langer de schulden duren hoe moeilijker 

het wordt om er uit te komen. 

4. Kinderen die opgroeien in een arm huishouden 

Minderjarige kinderen hebben een iets grotere kans op armoede dan de gemiddelde 

bevolking. Dit kan deels worden verklaard door de grotere kans op armoede van 

eenoudergezinnen41. Opgroeien in een arm huishouden is van invloed op de kans 

om later als volwassene zelf (langdurig) arm te zijn, zoals wordt besproken in 

paragraaf 5.1. Het loont dus om in te blijven zetten op het tegengaan van de 

negatieve gevolgen van armoede op kinderen. Zowel voor de kinderen op dat 

moment, als later in het leven. Het aantal minderjarige kinderen in armoede in 

Ridderkerk is niet bekend. Wel weten we uit gegevens van Kinderen in Tel dat in 

2010 3,55% van de kinderen in Ridderkerk in een uitkeringsgezin opgroeide, minder 

dat de 5,52% landelijk.42 Daarnaast blijkt uit een rapport van de regionale GGD dat 

in 2011 7% van de 4 tot 12-jarigen in Ridderkerk in een gezin opgroeide dat te 

maken heeft met problemen rondom geld en inkomen.43 

5. Werklozen 

Mensen die in de WW terechtkomen, hebben een iets grotere kans op armoede 

(volgens het ‘niet-veel-maar-toereikend’-criterium) dan werkenden. Het verschil is 

echter – als het wordt vergeleken met mensen in de bijstand – niet zo heel groot.44 

Voor WW-ers was de kans 10,5% in 2010 in verhouding tot 4,3% onder werkenden 

en 40,3% onder bijstandsklanten. De oorzaak is dat de inkomsten (tijdelijk) lager 

zijn, maar het uitgavenpatroon gelijk blijft. Als de persoon in kwestie tijdig zijn of haar 

bestedingspatroon weet aan te passen aan de nieuwe situatie hoeft het niet altijd tot 

                                                
39 CBS/SCP, Armoedesignalement, 59. 
40

statline.cbs.nl 
41 CBS/SCP, Armoedesignalement, 27. 
42 Majone Steketee e.a. Kinderen in Tel Databoek (Verwey-Jonker Instituut, 2012).  
43 GGD Rotterdam-Rijnmond (2012). Jeugd Rijnmond in beeld 2011, 4-12 jarigen. Gemeenterapport Ridderkerk. 
44 CBS/SCP, Armoedesignalement, 61. 
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armoede te leiden. Voor sommige uitgaven (met name vaste lasten) is het moeilijker 

om deze tijdelijk te verlagen. Het komt bijvoorbeeld voor dat mensen hun hypotheek 

of hoge huur eigenlijk niet kunnen betalen, maar niet snel kunnen verhuizen of hun 

huis kunnen verkopen. In tijden van crisis op de huizenmarkt is dat vaker het geval 

en met grotere gevolgen (restschuld). Uit een gemeentelijke publicatie blijkt dat in 

maart 2012 de werkloosheid in Ridderkerk 5,7% was, tegenover 5,4% een jaar 

eerder.45 In de regio Rijnmond zijn die percentages beduidend hoger (resp. 8,8% en 

8,7%), landelijk zijn de percentages vergelijkbaar (resp. 6,2 en 5,4%).46 Wat opvalt is 

dat onder de werklozen in Ridderkerk relatief veel jongeren tot en met 27 jaar zijn, 

namelijk 18,9% tegenover 11,7% landelijk. Deze grote jeugdwerkloosheid is een 

risico voor de toekomstige armoede-ontwikkeling in de gemeente.  

6. Inwoners met een Wwb-uitkering 

Dit is een voor de gemeente makkelijk te benaderen doelgroep. Uitvoering van de 

bijstand ligt immers bij de gemeente. Van alle sociaaleconomische groepen die het 

CBS en SCP onderscheiden, hebben bijstandsontvangers de grootste kans op 

armoede. In 2010 behoorde 40% van deze doelgroep volgens het niet-veel-maar-

toereikend-criterium tot de armen47. In de gemeente Ridderkerk was in 2011 sprake 

van 615 huishoudens met een bijstandsuitkering (3% van het totaal aantal 

huishoudens).48 Volgens het CBS is de bijstandsdichtheid in Ridderkerk medio 2011 

25 per 1000 leden van de beroepsbevolking, tegenover 36 landelijk49. Ofwel, het 

aantal bijstandsuitkeringen is relatief laag. 

7. Zelfstandig ondernemers 

Als wij kijken naar het risico op armoede onder zelfstandigen in verhouding tot 

andere mensen met inkomen uit werk, dan lijkt het risico voor deze doelgroep mee 

te vallen. Het aandeel zelfstandig ondernemers met een langdurig laag inkomen lag 

in 2010 iets boven het gemiddelde met 2,4%50.  

 

Als wij echter alleen kijken naar lage inkomens onder werkenden dan bestaat ruim 

de helft van deze groep uit zelfstandig ondernemers. In die zin zijn zij over-

vertegenwoordigd. Daarnaast stijgt het aandeel werkende armen dat zelfstandig 

ondernemer is. In 2010 was dit 51%. Tien jaar eerder was dit echter nog 41%51. 

Door de aanhoudende crisis is dit aandeel de afgelopen twee jaar alleen maar 

gegroeid.  

 

Wat is hiervan de oorzaak? Voor een deel zal dit te verklaren zijn doordat het 

aandeel werkenden dat zelfstandig ondernemer is de afgelopen jaren is gestegen. 

Er zijn dus simpelweg relatief meer zelfstandigen. Daarnaast is het aannemelijk dat 

                                                
45 Gemeente Ridderkerk, Diverse cijfers Sociale Zaken (mei 2012). 
46 CBS Statline 
47 CBS/SCP, Armoedesignalement, 61. 
48 www.kernkaart.nl 
49 http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/arbeid-sociale-zekerheid/cijfers/extra/personen-uitkering.htm 
50 CBS/SCP, Armoedesignalement, 11. 
51 CBS/SCP, Armoedesignalement, 13. 
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door de crisis veel mensen hun werkloosheid ‘verbergen’ door zichzelf tot zzp’er om 

te dopen. De kans dat zij hierdoor tot de werkende armen gaan behoren stijgt echter 

gestaag.  

 

In Ridderkerk blijken in 2011 volgens de Kamer van Koophandel 2.075 zzp’ers te 

zijn. Dat is met 10% van de beroepsbevolking vergelijkbaar met de 11% landelijk. 

 

 

4.2 Professionele perspectief 

 

In de gesprekken met de maatschappelijke organisaties kwamen alle oorzaken die 

in de vorige paragraaf besproken zijn aan de orde. We beschrijven hieronder de 

meest opvallende punten uit de gesprekken, maar bespreken tevens factoren die 

niet sterk uit de wetenschappelijke literatuur naar voren kwamen. Achtereenvolgens 

bespreken we de volgende onderwerpen: multiproblematiek, laag inkomen, 

schulden, de gezinssituatie, vluchtelingensituatie, gebrek aan toekomstperspectief, 

gebrek aan sociale cohesie en tot slot of armoede een keuze is. 

Combinatie van problemen 

Een aantal van de professionals geeft expliciet aan dat de groep met de grootste 

kansen op armoede bestaat uit mensen met een combinatie van problemen, de 

multiprobleemgezinnen. Huishoudens waarvoor geen kant-en-klare oplossing 

bestaat. De vangnetfunctionaris van de gemeente zegt daarover het volgende: ‘We 
hebben in Ridderkerk wel een redelijk groot diamanten bestand. Mensen die al vaak 
en lang geleden in diverse netwerken zijn gesignaleerd: bij het consultatiebureau, 
vervolgens bij school, bij leerplicht, bij het Jeugd Preventie Team, bij ons, het Lokaal 
Zorgnetwerk en zo verder. Voor sommige mensen is de situatie kabbelend, gaat op 
en neer. Soms zet je in met pappen en nat houden en je strijkt het glad. En soms 
zeg je “We hebben het al zo vaak geprobeerd, we laten het maar escaleren”. En dat 
zijn geen makkelijke beslissingen.’ 
 

Daar voegt een manager van het Maatschappelijk Werk nog aan toe dat er mensen 

met vele problemen zijn en een groot risico op armoede hebben, die juist niet in 

beeld zijn bij de instantie: ‘De echte problemen zijn de zorgmijders. De mensen die 
zeggen dat ze jouw hulp niet nodig hebben. Mensen met een combinatie van niet-
functioneren. Vaak ook stoornissen, geen baan, verslavingen.’  
 

Tot slot zegt nog de voorzitter van de SICR dat een gebrek aan inkomen andere 

sluimerende problemen naar boven brengt. ‘Zolang er geld is, lijkt alles oké.’ 
Financiële problemen kunnen de directe aanleiding zijn voor armoede, maar 

daarachter kan een wereld van andere sociale of persoonlijke problemen zitten. 

Laag inkomen 

De professionals noemen net als de wetenschappelijke literatuur werkloosheid 

(zeker in huidige tijden van crisis) en het niet-gebruik van regelingen als belangrijke 

factoren in het ontstaan van armoede. De werkloosheid is een groot probleem bij 
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mensen die als vluchteling in Ridderkerk komen en voor mensen die een slechte 

arbeidsmarktpositie hebben. De juiste opleiding en vaardigheden ontbreken hen. 

Allochtone inwoners in Ridderkerk worden niet als speciale risicogroep genoemd 

door de professionals. Maar ook werkenden met een slecht betaalde baan (net 

boven bijstandsniveau), vaak alleenstaande moeders die uit een bijstandssituatie 

(proberen te) komen, zijn een risicogroep. Wat betreft het niet-gebruik geven met 

name de Sociaal Raadslieden en de manager van Vivenz aan dat veel mensen niet 

weten dat ze ergens recht op hebben, zeker als ze voorheen nooit een beroep 

hoefden te doen op bestaande regelingen. Een andere oorzaak is dat mensen de 

aanvraagprocedures erg complex vinden en daardoor afhaken. In het bijzonder de 

ouderen binnen de Turkse gemeenschap zijn vrij onbekend met de regelingen, 

volgens de voorzitter van de SICR. Daar leidt het echter minder vaak tot problemen 

omdat de omgeving, met name de kinderen, bijspringt. ‘Zeker als de kinderen van 
die ouderen de mogelijkheid hebben om via iets meer uren werken hetzelfde geld 
binnen te brengen. De regelingen vinden zij een hoop rompslomp voor een klein 
bedrag. Degenen die geen kinderen hebben, daar is de onbekendheid met de 
regelingen heel groot.’ 
 

Daarnaast geeft men aan dat de versobering van de regelingen (waaronder 

eveneens de verhoogde eigen bijdrages voor Wmo-voorzieningen en de 

ziektekosten) in de afgelopen jaren voor veel mensen een groot negatief effect heeft 

op het besteedbaar inkomen. De onlangs landelijk ingevoerde lagere 

inkomensgrens van 110% van het wettelijk sociaal minimum voor minimaregelingen 

doet daar een schepje bovenop voor degenen die net boven deze grens zitten. Het 

feit dat het leven steeds duurder wordt, maakt de situatie voor hen extra lastig. 

Onvolledige AOW is niet als oorzaak genoemd. Volgens een van de professionals is 

er weinig sprake van ouderen zonder pensioen. Tegelijkertijd zegt een ander dat 

een risicogroep weduwes zijn die in het verleden wel vaak gewerkt hebben, maar in 

een tijd dat pensioenpremies nog niet standaard werden afgedragen voor vrouwen. 

Die moeten nu rondkomen van alleen AOW. 

 

Waar men het verder vooral over heeft, is hoe het inkomen zich verhoudt tot de 

uitgaven. De oorzaak van armoede ligt daarbij dan in een plotseling laag inkomen of 

een plotseling grote uitgave. Dat leggen we hieronder verder uit. 

 

Plotseling laag inkomen 
In de meeste huishoudens zijn de uitgaven sterk afgestemd op het hoge inkomen 

(hoge hypotheek of huur, leningen, verplichtingen voor (telefoon)abonnementen, 

auto, eet- en leefgewoontes). Mensen zullen in veel gevallen niet direct deze 

uitgaven voldoende kunnen verlagen. Een huis verkopen neemt tijd in beslag en 

resulteert voor sommige mensen in een restschuld. Een goedkoper huurhuis vinden 

kost tijd. Daarnaast kost verhuizen ook geld. Leningen zijn aangegaan voor langere 

tijd, dus dat betekent een doorlopende betalingsverplichting. Het komt erop neer dat 

veel mensen in tijden dat het financieel voor de wind gaat, zichzelf een levensstijl 

hebben aangemeten die onvoldoende flexibel is voor het geval er mindere tijden 

aanbreken. Ze verwachten daarnaast een groter vangnet dan er werkelijk is. De 

Sociaal Raadslieden zeggen daarover: ‘De groep die ineens zonder inkomen zit, 
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verwacht heel veel van de overheid. Voor het eerst moeten ze een beroep op de 
overheid doen. Ze geloven niet dat het vangnet al zo is wegbezuinigd.’ 
 

Het inkomen kan terugvallen door bijvoorbeeld baanverlies of veranderingen in de 

gezinssituatie (scheiding of overlijden van partner, hierover later meer). Momenteel 

komt het door de economische malaise vaker voor dat huishoudens plotseling 

(tijdelijk) zonder inkomen komen te zitten. Zelfs mensen met voorheen een ‘topbaan’ 

zitten steeds vaker zonder werk. Een bijzondere groep daarbinnen zijn de kleine 

ondernemers die plots hun inkomsten zien dalen of zelfs failliet gaan. Een tendens 

die men momenteel steeds vaker ziet. Daarnaast kunnen mensen door ziekte soms 

ineens niet meer werken. Niet voor iedereen is er daarna een ruime ziektewet- of 

arbeidsongeschiktheidsuitkering. In tijden van steeds meer flexibele arbeid is dat 

een risico. En ook een arbeidsongeschiktheidsuitkering betekent een terugval in 

inkomen. 

 

De Sociaal Raadslieden, die ook in andere omliggende gemeenten werkzaam zijn, 

geven aan dat deze plotselinge armoede ‘heel Ridderkerks’ is. Ridderkerk lijkt meer 

last van de crisis te hebben en plotselinge armoede als gevolg van scheidingen 

komt volgens hen relatief veel voor52. In een stad als Dordrecht is er veel meer 

sprake van ‘ouderwetse armoede’, die ontstaat doordat kinderen al opgroeien in 

armoede en door een gebrek aan kansen zich niet aan de armoede weten te 

ontworstelen. De Voedselbank ervaart eveneens een steeds grotere aanwas van 

mensen die ‘ineens in een armoedige situatie zitten’. 
 

Plotseling extra kostenpost bij laag inkomen 
Een laag inkomen heeft niet voor iedereen armoede tot gevolg. Men ziet het vaak 

gebeuren dat mensen met een laag inkomen wel in staat zijn om in de noodzakelijke 

behoeften te voorzien, maar dat er maar een kleine extra kostenpost hoeft te zijn om 

het wankele evenwicht in de financiële huishouding te verliezen. Dat heeft deels met 

financiële zelfredzaamheid te maken (‘de te verwachten belastingaanslag of eigen 

bijdrage voor zorg komt voor sommigen toch plotseling’) en met het feit dat er geen 

enkele reserves opgebouwd kúnnen worden van het lage inkomen. Een plotselinge 

betalingsverplichting of noodzakelijke uitgave kan de financiële huishouding dan op 

zijn kop zetten. De diaken van de Hervormde Kerk beschrijft het als volgt: ‘Veel 
mensen betalen structureel drie weken te laat (omdat ze dan pas hun geld krijgen). 
Dat is geen gigantisch probleem. Maar als iemand die structureel drie weken te laat 
betaalt bijvoorbeeld problemen krijgt met de heilige koe die maand, dan heeft 
diegene ineens meteen twee maanden achterstand. Dan is het wel ineens een groot 
probleem.’ De kleine schulden die zo kunnen ontstaan worden vervolgens weer 

afgelost door op een ander vlak schulden (of betalingsachterstanden) aan te gaan. 

‘Dan ga je alleen maar gaten vullen. En waar je mee eindigt is één groot gat’. 

                                                
52 De statistieken wijzen hier overigens niet op. Volgens CBS-cijfers over 2010 was er in dat jaar sprake van 7 

scheidingen op iedere 1000 huwelijken, tegenover 9 landelijk. Bron: CBS Statline.  
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Schulden 

Volgens de professionals zijn schulden meestal de directe aanleiding voor armoede. 

Zonder schulden zal men immers (bij gebruik van de bestaande minimaregelingen) 

in principe rond moeten komen. Als schulden niet snel worden in- of opgelost en het 

inkomen laag blijft, raken mensen steeds verder in de financiële problemen.  

 

Het systeem werkt daarbij niet altijd mee. De gemeentelijke vangnetfunctionaris 

schetst waar bijvoorbeeld een schuld bij de Belastingdienst toe kan leiden: 

‘Bijvoorbeeld, je hebt een schuld bij de Belastingdienst en je hebt een minimum-
inkomen. Ze verrekenen het met je toeslagen waar je recht op zou hebben, dan zit 
je natuurlijk onder het sociaal minimum. En de Belastingdienst is preferent, dus eer 
je dat doorbroken hebt, dan zijn die mensen steeds verder gezakt. En ze hebben 
natuurlijk geen aflossingscapaciteit, dus het traject bij de schuldhulpverlening kan 
ook niet worden opgestart. Zo zit je in een cirkel die heel moeilijk te doorbreken is.’ 
 

Voor velen is het daarnaast ingewikkeld om die schulden zelf op te lossen door een 

gebrek aan vaardigheden. De maatschappelijk werkster van Vivenz beschrijft het als 

volgt. ‘De reden van echte armoede, dat mensen echt gigantisch in de schulden 
komen, is de persoonlijkheidsproblematiek. Dat mensen niet in staat zijn om hun 
financiële hebben en houden te regelen. Dat is tegenwoordig een stuk ingewikkelder 
dan vroeger. Er zijn zoveel regelingen, zoveel dingen waar je rekening mee moet 
houden. Heel veel mensen hebben vaak het idee van vroeger ‘Als ik het niet meer 
kan betalen, dan springt de gemeente wel bij’, maar dat is niet meer zo… Steeds 
meer extra’s kun je niet meer krijgen via de gemeente.’  
 

De schulden ontstaan om verschillende redenen volgens de professionals. De 

schulden als gevolg van plotselinge betalingsachterstanden door gebrek aan 

reserves, hebben we hiervoor al gesproken. Dat geldt eveneens voor de impact van 

het plotselinge lage inkomens door scheiding of baanverlies en de impact van 

plotselinge noodzakelijke uitgaven. Het leeuwendeel van de schulden wordt hierdoor 

verklaard. Een andere oorzaak kan echter in de bestedingen zitten. De schulden 

beginnen dan klein, maar men kan gemakkelijk in een neerwaartse ‘schuldenspiraal’ 

terecht komen. Dat gaan we hieronder verder na. 
 

De meerderheid van de professionals die wij hebben gesproken, benoemt het 

consumptieniveau dat voor veel mensen tot problemen leidt. Men heeft het dan 

vooral over de grote verleidingen die er zijn (denk bijvoorbeeld aan postorder-

bedrijven), de maatschappelijke druk om ‘mee te doen’ en het gemak (in ieder geval 

in het recente verleden) om leningen daarvoor aan te gaan. De diaken van de 

Hervormde Kerk verwoordt het als volgt: ‘Er zijn zoveel verschillende mogelijke 
verslavingen en verleidingen. Tegenwoordig zit iedereen achter een beeldscherm. 
Je hoeft maar één woord in te tikken en je zit er middenin. Er zijn mensen die daar 
geen weerstand aan kunnen bieden.’ 
 

Bij sommige huishoudens zijn de niet-noodzakelijke bestedingen (deels) voor 

kinderen of het hebben van huisdieren. Ouders van kinderen vinden het soms 
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moeilijk om nee te zeggen tegen hun kinderen. Voor ouders is het belangrijk dat hun 

kinderen mee kunnen komen op het schoolplein. Vluchtelingen zouden extra 

gevoelig zijn hiervoor, omdat zij naar Nederland kwamen met de verwachting een 

beter bestaan te hebben of te kunnen bieden aan hun kinderen. De Sociaal 

Raadslieden geven aan de indruk te hebben dat het nee kunnen zeggen vaker een 

probleem is bij allochtone ouders. ‘Allochtonen gaan vaker de vaste lasten van hun 
kinderen betalen… Kinderen hebben hierdoor geen geldbesef. Het is zo makkelijk 
om rood te staan. Ouders komen dan met smoesjes ‘Ze moeten toch bereikbaar 
zijn, dus betaal ik de telefoon’. Ouders kunnen slecht tegen die druk.’ Tegelijkertijd 

geldt in het algemeen volgens de maatschappelijk werkster van Vivenz dat ‘kinderen 
tegenwoordig veel materiëler ingesteld zijn dan vroeger … en de dingen die ze 
gewend zijn, zijn behoorlijke kostenposten’. Voor jongeren is dat overigens ook een 

grote valkuil. Zij stellen geregeld de verkeerde prioriteiten (kleding, telefoon) en 

verwachten dat de verhuurder of zorgverzekeraar wel een regeling met hen treft als 

de betaling niet lukt. 

 

Ook voor ouderen is het gemak waarmee geld uitgegeven kan worden een 

kwetsbaar punt. De ouderenadviseur van de SWOR geeft aan dat ouderen extra 

gevoelig zijn voor postorderbedrijven. Daarnaast wil een deel van de ouderen nog 

vaak anderen steunen. Dat kan bijvoorbeeld door het steunen van goede doelen, 

maar ook directe steun aan andere mensen. ‘Vage “vrienden” die dan wel 
langskomen, maar dan wel geld willen voor bier. Ze halen veel mensen binnen 
omdat ze zo geïsoleerd zijn, maar die mensen snoepen wel hun lage inkomen weg 
... Goedgelovigheid is groot onder ouderen. Sommige ouderen komen ook in de 
problemen doordat ze in één jaar drie energieleveranciers krijgen die aanbiedingen 
doen. Die nemen zij dan weer aan waardoor ze boetes moeten betalen aan de oude 
leverancier. “Want die mevrouw aan de telefoon zei dat ik daarmee € 50,- bespaar, 
dus dan doe je dat”.’ 
 
Tot slot ontstaan er vaak betalingsachterstanden door de onbekendheid met ‘het 

systeem’ of onterecht ontvangen toeslagen. Dit geldt bijvoorbeeld sterk voor 

vluchtelingen, of in het algemeen voor burgers voor wie het bureaucratische c.q. 

formele systeem te ingewikkeld is. Mensen vergeten dan bijvoorbeeld hun 

wijzigingen in hun woon-/werksituatie door te geven aan (nuts)bedrijven, waardoor 

na een tijd grote achterstanden ontstaan. Een aantal van die instanties, waaronder 

de Belastingdienst, doet ‘zonder om zich heen te kijken hun werk’, aldus de 

vangnetfunctionaris van de gemeente. ‘Oppermachtige instanties, die dan niet 
nagaan in wat voor situatie mensen zitten en de afbetalingsregeling niet voldoende 
afstemmen op de inkomenssituatie.’ 

Gezinssituatie 

Er kunnen zich ontwikkelingen voordoen in de thuissituatie die de financiële situatie 

sterk onder druk zetten en tot armoede kunnen leiden. Een veelgenoemde situatie 

door de professionals is die van scheiding of overlijden, met name als daardoor een 

moeder met kinderen achterblijft. Als zij zelf geen werk heeft (of parttime of een 

slecht betaalde baan) en geen of weinig alimentatie krijgt of waar geen 

levensverzekering is afgesloten, komt zij in de problemen. De zorg voor kinderen is 
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een grote kostenpost. Hier is dus in feite sprake van een grote terugval in inkomen 

na scheiding/overlijden, met alle gevolgen van dien. De professionals komen deze 

mensen veel tegen in de praktijk. 

Vluchtelingen 

Vluchtelingen vormen een aparte risicogroep voor armoede, zo geeft de lokale 

coördinator van de Stichting Vluchtelingenwerk Maasdelta aan. Dat komt door een 

combinatie van de volgende factoren: 

- Ze beginnen direct met schulden, leningen bij de gemeente voor bijvoorbeeld 

inrichting van hun huis en zak- en kleedgeld. Zo kunnen de vluchtelingen in hun 

eerste levensonderhoud voorzien. De uitkeringen zijn namelijk niet direct 

afgestemd op deze eerste dure periode. 

- Leningen elders zijn nog relatief gemakkelijk af te sluiten voor nieuwkomers, 

bijvoorbeeld bij postorderbedrijven of tot voor kort bij banken. Omdat 

vluchtelingen in het begin nog geen aflossingscapaciteit hebben, leidt dit van 

kwaad tot erger. 

- Betalingsachterstanden door onbekendheid met het systeem. 

- De kosten voor een verblijfsvergunning (in sommige gevallen moet men deze 

jaarlijks verlengen, wat neerkomt op € 375,- per gezinslid per jaar). 

- Slechte kansen op de arbeidsmarkt door taalproblemen. Taalbevordering is 

daarom een belangrijk onderdeel van het inburgeringstraject. De gemeente biedt 

hoogopgeleide vluchtelingen en inburgeraars extra trajecten ter bevordering van 

de beheersing van de Nederlandse taal, zodat hun kansen op uitstroom naar 

werk of opleiding vergroten. 

Gebrek aan perspectief 

Hoewel het door de meeste professionals niet expliciet is genoemd, schemert er 

door hun meningen een gebrek aan toekomstperspectief als factor van invloed bij 

armoede. De vangnetfunctionaris van de gemeente verwoordt het als volgt: ‘Omdat 
je dat van huis uit nooit hebt meegekregen, of omdat je arbeidsongeschikt bent of 
chronisch ziek. Dat je weet dat je tot je 65e en waarschijnlijk daarna altijd van een 
laag inkomen zal moeten rondkomen. Nooit kans hebben op meer.’ Het gaat dan 

dus zowel om een gebrek aan perspectief om uit een minimumsituatie te komen, als 

om een gebrek aan perspectief als aanleiding voor armoede. Het eerste heeft onder 

andere te maken met iets waar we in hoofdstuk 5 nog op terug zullen komen: het 

ontstaan van apathie in reactie op de armoede- of crisissituatie. De apathie kan 

zowel oorzaak zijn van blijvende armoede als een gevolg van de armoede, waardoor 

iemand er vervolgens geen moeite in stopt om de situatie te verbeteren. Men 

accepteert de armoedesituatie en heeft de hoop op verbetering opgegeven. 

 

Een gebrek aan perspectief kan, bijvoorbeeld voor mensen die zijn opgegroeid in 

een armoedesituatie, ook de oorzaak zijn van hun eigen armoede. De 

woonconsulent van Woonvisie verwoordt de gevolgen daarvan als volgt: ‘Ze vinden 
weliswaar niet echt berusting, maar hebben niet de mogelijkheden om het de rug toe 
te keren. Dat is nooit gestimuleerd bij hen. Ze zijn vaak vroeg van school gegaan, 
denken dat ze niks kunnen. Hun zelfrespect is minimaal. Een aantal vlucht in de 
drank. Ze zien het leven eigenlijk totaal niet zitten. En dus blijf je met de verkeerde 
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mensen in aanraking komen. En op een gegeven moment zegt de hulp: “Wat 
moeten wij er nog mee?” De maatschappelijk werkster van Vivenz geeft iets 

vergelijkbaars aan: ‘De groep die onmacht voelt en een overlevingsmechanisme 
heeft ontwikkeld van een laconieke houding, “Het zal wel”. Het zijn vaak mensen 
met een verstandelijke beperking, verslavingen, van generatie op generatie.’  

Gebrek aan sociale cohesie 

In veel gesprekken is het onderwerp sociale cohesie aan de orde gekomen. Veel 

organisaties zien een gebrek aan sociale cohesie als oorzaak van armoede (en 

andere problematiek). De diaken van De Levensbron beschrijft bijvoorbeeld hoe de 

steeds grotere arbeidsparticipatie van de laatste decennia ertoe leidt dat onderling 

contact en ondersteuning in de gemeenschap afbrokkelt. Veel ondersteuning is 

sindsdien een overheidstaak geworden. De sociale controle als middel om 

(armoede)-problematiek te signaleren, lijkt te verdwijnen en de gevolgen van 

armoede (sociale uitsluiting) worden steeds groter. In het gesprek met de voorzitter 

van de SICR komt naar voren dat de rol van een hechte gemeenschap groot is in 

het voorkomen en verhelpen van armoede. In de Turkse gemeenschap zijn de 

banden vrij nauw en hecht, waardoor echte armoede er volgens hem zelden 

voorkomt. Men helpt elkaar, van een warme maaltijd tot een kleine lening. Niet dat 

de Turken overal kenbaar maken dat ze ergens mee zitten, maar de kring mensen 

die er het dichtste bij zit let op elkaar. De sociale controle is er groter. 

Armoede: een keuze? 

Een mogelijk onderdeel van denkbeelden over armoede in Nederland is dat het een 

bewuste keuze is. Dat armoede in Nederland niet voor zou hoeven komen, vanwege 

de aanwezige landelijke en gemeentelijke regelingen. We hebben de organisaties 

gevraagd hoe zij hier tegenaan kijken. Geen enkele organisatie gaf echter aan dat 

armoede een keuze is. ‘Niemand kiest echt voor armoede. Wel neemt iedereen wel 
eens risico’s. Iedereen kijkt positief naar voren. De ‘wat als het misloopt’ wordt wel 
eens te gemakkelijk voorbij gelopen’, geeft de diaken van de Hervormde Kerk aan. 

De diaken van De levensbron gaf aan dat armoede weliswaar in eerste instantie 

geen keuze is, maar dat in tweede instantie wel kan zijn. ‘Als ze niet mee willen 
werken aan het verhelpen van de problemen. Maar dat komt mogelijk door de 
apathie als gevolg van de situatie. Het blijft belangrijk om de eigen verantwoordelijk-
heid te benadrukken, anders geven mensen alles op wat in hun macht ligt om de 
situatie te veranderen.’ 

4.3 Ervaringsperspectief  

 

Met de burgers hebben we ook gesproken over hoe het is gekomen dat zij in de 

huidige armoedesituatie terecht zijn gekomen. Hun geschiedenis is een illustratie 

van hoe het in de praktijk kan gaan. Let wel, de personen die wij spraken hebben te 

maken met relatief zware problematiek van langdurige armoede. 

Geen simpele verklaring 

De oorzaken van de huidige armoedesituatie van de burgers die wij spraken, lopen 

sterk uiteen, maar liggen voor een groot deel ‘buiten henzelf’ en/of in een ver 

verleden. Zelden is er sprake van een direct aanwijsbare oorzaak, veelal is het een 
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opeenstapeling van problemen. Een aanzienlijk deel heeft een lastige jeugd gehad 

(alcoholisme, mishandeling, vroege wezen), al van jongs af aan problemen gehad of 

heeft later een crisissituatie meegemaakt als gevolg van een scheiding. Daarnaast is 

er bij sommigen sprake van een chronische ziekte of ontwikkelden psychische 

problemen, waardoor men arbeidsongeschikt is. Uiteraard zijn oorzaak en gevolg 

niet altijd van elkaar te scheiden (de armoede kan dezelfde oorzaak hebben als de 

persoonlijke crisissituaties die men meemaakt), maar de relatie met het arbeidsloze 

bestaan komt helder naar voren. 

 

Een valse start is wellicht geen garantie voor armoede (we hebben alleen mensen 

gesproken die momenteel wel met armoede te maken hebben), maar vergroot sterk 

de kans. Zo hebben drie vrouwen die wij gesproken hebben te maken gehad met 

een drankzuchtige of gewelddadige man. Petra (begin vijftig) vertelt: ‘Ik ben al 
twintig jaar gescheiden van mijn man, een foute man die mij sloeg. Mijn eigen 
moeder was alcoholiste en mijn vader is vroeg overleden. Je gaat liefde zoeken.’ 
Vaak is er dan sprake van zwangerschappen op zeer jonge leeftijd (onder de 20), 

waarna zij vaak een opleiding niet afmaakten en geen werkervaring opdeden. 

Schulden 

Degenen die de meeste moeite hadden om rond te komen, hebben allemaal te 

maken met schulden. In een enkel geval bij bekenden (‘Door omstandigheden krijg 
ik nu geen bijstandsuitkering, dus ik leen nu kleine bedragen bij vrienden en 
familie’), maar meestal bij de Belastingdienst, zorgverzekeraar of –aanbieder, 

nutsbedrijven en private partijen. Wat opvalt is dat de schulden vaak klein ontstaan 

(begint met een kleine betalingsachterstand of tegenvaller) en van daaruit steeds 

groter worden. Men heeft namelijk niet de inkomsten om de schulden af te betalen. 
 

De meeste schulden ontstaan doordat men de reserves mist om tegenvallers op te 

vangen en dat kan gaan stapelen. Robin (begin veertig, samenwonend): ‘Mijn 
vriendin had een schuld bij de CZ. Zij moest naar de tandarts, ze was twee jaar niet  
geweest. Ik heb alles voorbereid, bijzondere bijstand en zo, alles aangevraagd. 
Rekening kwam uit op € 888,- en CZ betaalt die € 500,- niet uit. Dan heb je achteraf 
een groot probleem, als je weinig hebt, is alles veel. En die rekening moet betaald 
worden, anders stopt de schuldsanering’. 
 
Een enkeling is onhandig met uitgaven omgesprongen of heeft op te grote voet 

geleefd. Die kleine schulden lopen vervolgens hard op. Financiële zelfredzaamheid 

ontbreekt sommigen: ‘Ik liet soms wel mijn rekeningen liggen en dan liep ik achter. 
Maar nu ben ik helemaal schuldenvrij. En nu hoef ik niks meer zelf te betalen, 
vanwege budgetbeheer’, aldus Anne (begin vijftig, alleenstaand). Verder hoorden we 

het voorbeeld van iemand die (‘met mijn stomme hoofd’) getekend heeft voor een 

lening voor haar (huidige) ex, die daar een auto van heeft gekocht. Iemand geeft 

aan dat het met de financiële problemen daarna van kwaad tot erger is gegaan 

omdat er nooit goede hulp geweest is bij de verwerking van de schulden, waardoor 

de zorgen en angsten alleen maar zijn toegenomen. Het lijkt erop dat de 

afhankelijkheid van de meeste mensen zeer groot is, zeker als snel actie 

ondernemen een belangrijke factor is. Men is dan vaak zelf niet in staat de 
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problemen goed aan te pakken. Die afhankelijkheid maakt dat men goede en snelle 

hulpverlening verwacht. 
 

Van een aantal burgers in schulden krijgen we te horen dat de schuldhulpverlening 

niet optimaal was, waardoor de crisissituatie ‘onnodig’ lang voortduurt en verergert. 

Men had veel met verschillende consulenten te maken, stukken raakten kwijt, 

waardoor grote vertragingen ontstonden (soms duurt het meer dan een jaar voordat 

het traject ingaat en één persoon geeft aan dat ze haar ‘twee jaar hebben laten 
lopen, waardoor ik de helft van mijn papieren kwijt was.’). Eén persoon gaf aan dat 

de schuldhulpverleningsconsulent niet goed alle schulden in het rapport naar de 

rechtbank had genoteerd.  
 

Daarnaast is een (wettelijk) schuldhulpverleningstraject een belemmering voor een 

aantal mensen, vanwege de plichten die eraan kleven. Lisette (begin dertig): ‘Mijn 
stiefvader had een brommer gekocht zodat ik naar mijn werk kon, maar nu moet ik 
de waarde van de brommer terugbetalen aan het eind van het traject aan de wsnp, 
terwijl ik hem heb gekregen. Het gaat natuurlijk nergens over. Ik werk hard genoeg 
om eruit te komen, heel erg flauw. En ik mag nu geen opleiding gaan volgen [omdat 

ze weer in de schuldhulpverlening zit; BMC] wat ik al zo lang wilde, dat was mijn 
laatste kans’. 
 

4.4 Conclusie oorzaken armoede 

 

De verschillende perspectieven over de oorzaken van armoede sluiten sterk op 

elkaar aan. Grofweg is er sprake van ofwel plotselinge armoede door een 

veranderende situatie (bijvoorbeeld ontslag, arbeidsongeschiktheid, scheiding) of 

armoede door een langdurig laag inkomen waardoor het onmogelijk is buffers op te 

bouwen en daarmee noodzakelijke uitgaven te doen. De wetenschappelijke 

literatuur rept vooral over het gebrek aan menselijk ‘kapitaal’ (opleiding, laag-

geletterdheid en werkervaring), psychische problemen en de overerfbaarheid van 

armoede. De professionals noemen deze oorzaken eveneens en in de verhalen van 

de burgers zien we per geval ook één of meerdere van deze oorzaken terugkomen. 

Bij sommige burgers zien we ook sterke gezondheidsproblemen als oorzaak van 

armoede – men heeft vanaf jonge leeftijd niet (volwaardig) kunnen werken.  

 

De professionals benadrukken nog het samenvallen van verschillende oorzaken. 

Het is de opeenstapeling van factoren die iemand vatbaar maakt voor financiële 

problemen en/of sociaal isolement. De verhalen van de burgers ondersteunen dit: ze 

hebben allemaal een complexe geschiedenis achter de rug waarbij oorzaak en 

gevolg soms lastig te achterhalen zijn. Overkoepelend noemen de professionals het 

gebrek aan toekomstperspectief als oorzaak van armoede, zij het aangeleerd, 

gedurende het volwassen leven ontwikkeld of ontstaan tijdens de armoedesituatie 

zelf waardoor men niet meer in staat is de situatie te verbeteren. 

 

De professionals voegen nog toe dat de hogere levensstandaard in Nederland (‘de 

consumptiemaatschappij’) ervoor zorgt dat de groep met lage inkomens geneigd is 
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meer uit te geven dan voorhanden is en om daar bijvoorbeeld leningen voor aan te 

gaan. Aansluitend, in de verhalen van de burgers klonk sterk door dat schulden de 

grootste directe oorzaak zijn van armoede. Zonder schulden is het in principe 

mogelijk om rond te komen van een minimuminkomen. Over vluchtelingen wordt nog 

specifiek aangegeven dat ze direct te maken krijgen met schulden (voor huisvesting, 

verblijfsvergunning, et cetera), terwijl ze nog niet direct een inkomen hebben. Een 

valse start, die lastig te herstellen is voor velen, omdat werk in veel gevallen nog 

lang niet tot de mogelijkheden behoort. 

 

Een actuele vraag (in het licht van de grotere maatschappelijke en politieke nadruk 

die op eigen verantwoordelijk wordt gelegd) is of armoede een keuze is. De 

wetenschap heeft het hier niet expliciet over, de beschreven oorzaken liggen echter 

grotendeels buiten de persoon zelf. De professionals en burgers beschrijven ook 

vooral externe factoren die ervoor zorgen dat iemand de (financiële) situatie niet 

meester is. Wat echter doorsijpelt, is dat de armoede wel voorkomen had kunnen 

worden als er sprake was geweest van een betere uitgangspositie op de arbeids-

markt of als mensen meer (financiële) zelfredzaamheid hadden gekend, zaken die 

deels binnen de persoon liggen. Daar liggen dan wel vaak externe factoren aan ten 

grondslag, zoals een ontoereikende opvoeding, het gebrek aan voorbeeldfiguren of 

het opgroeien in een armoedige en/of onveilige thuissituatie. Enkele burgers geven 

aan dat zij zelf onhandige financiële keuzes hebben gemaakt, maar de ernst van de 

problematiek die erdoor zou ontstaan, hadden zij in het geheel niet verwacht en zij 

missen of misten de vaardigheden om de situatie zelf tijdig te keren. Zij vinden dan 

ook dat het ondersteunende systeem in Nederland onvoldoende in staat is om bij de 

start van de problemen de situatie te keren. 

 

Tot slot lijkt een meer algemene oorzaak de kop op te steken, die sterk samenhangt 

met het sociale isolement van mensen die in armoede leven. Een aantal 

professionals noemt het gebrek aan sociale cohesie als een grote risicofactor voor 

armoede. Het netwerk ontbreekt sommigen om vroegtijdig financiële en niet-

financiële hulp van familie, vrienden of buren te krijgen. Juist in de beginfase kan 

snelle hulp erger voorkomen en bekenden zijn hiervoor in principe de aangewezen 

persoon. Door de individualisering van de maatschappij en de grotere arbeids-

participatie van vrouwen zijn traditionele gemeenschapsverbanden verwaterd, 

waardoor een sociaal vangnet voor sommigen ontbreekt. Dit komt nu neer op de 

professionele organisaties of de gemeente, die hier echter niet de extra capaciteit 

voor hebben. 
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Hoofdstuk 5  
Gevolgen van armoede 

5.1 Wetenschappelijk perspectief 

 

Wat doet armoede met mensen? Wat is terug te zien in bijvoorbeeld gegevens over 

hun bestedingspatronen en wat zijn mogelijke psychische, lichamelijke en sociale 

gevolgen van (langdurig) in armoede leven? Wij zullen eerst ingaan op effecten van 

armoede op mensen in het algemeen op een aantal terreinen. Daarna zullen wij nog 

ingaan op de effecten op kinderen en ouderen.  

 

De gevolgen van armoede zijn grofweg onder te verdelen in de volgende drie 

domeinen. Deze lichten we hierna verder toe.  

 

1. Financiële beperkingen 

2. Psychische en lichamelijke problemen 

3. Gebrekkige maatschappelijke participatie 

Financiële beperkingen 

Armoede brengt in de eerste plaats logischerwijs financiële beperkingen met zich 

mee. Uit onderzoek van het SCP onder huishoudens onder de lage inkomensgrens 

in 2010, blijkt het volgende: 

• Ongeveer 10% van de huishoudens had te weinig geld om het huis voldoende te 

verwarmen. 

• Ruim een kwart van de huishoudens beschikte niet over middelen om ten minste 

één keer per maand familie of vrienden te eten te vragen. 

• Ongeveer de helft had te weinig geld om regelmatig nieuwe kleren te kopen. 

• Ongeveer 14% had onvoldoende middelen om om de dag een warme maaltijd 

met vlees, vis of kip te nuttigen. 

• Ruim de helft van de gezinnen had geen geld om jaarlijks een week met 

vakantie te gaan. 

• Ongeveer 60% van de gezinnen was financieel niet in staat om versleten 

meubels te vervangen53. 

Uitgaven hoger dan inkomsten 

Door de financiële beperkingen waar arme gezinnen mee te maken hebben, zijn de 

uitgaven gemiddeld hoger dan de inkomsten54. Een gemiddeld gezin onder de lage 

inkomensgrens teert dus op eventuele financiële buffers of maakt schulden. Hier 

speelt de duur van de situatie weer een belangrijke rol. Hoe langer deze voortduurt, 

hoe kleiner de kans dat de te hoge uitgaven op te vangen zijn met buffers. Een 

                                                
53 CBS/SCP, Armoedesignalement, 41. 
54 CBS/SCP, Armoedesignalement, 34. 
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gemiddeld huishouden onder de lage inkomensgrens heeft een veel lager vermogen 

dan huishoudens met hogere inkomens, namelijk zo’n € 1.000,-55.  

Betalingsachterstanden 

In 2010 had één op de vijf huishoudens onder de lage inkomensgrens te maken met 

één of meerdere betalingsachterstanden. Dit is vier keer zoveel als onder 

huishoudens die boven de lage inkomensgrens vallen. 14% van de huishoudens 

had een betalingsachterstand van de huur of hypotheek. Ruim één op de tien had 

een betalingsachterstand van gas, water of elektriciteit56. Gezien het feit dat de 

financiële crisis sinds 2010 voortduurt, komt dit probleem naar alle waarschijnlijkheid 

momenteel nog vaker voor. 

Schulden  

Als deze betalingsachterstanden lang genoeg voortduren, leidt dit tot 

schuldenproblematiek. Mensen komen in aanraking met deurwaarders. In ernstige 

gevallen dreigt zelfs het afsluiten van gas, water en licht of huisuitzetting in geval 

van huurachterstand. Het is niet moeilijk om voor te stellen dat deze gebeurtenissen 

tot een grote mate van stress leiden. Mensen kunnen in de regel niet goed 

functioneren onder stress.  

Gezondheidsproblemen 

Psychische problemen 

Psychische problemen zijn een van de risicofactoren voor het ontstaan van armoede 

(zie het vorige hoofdstuk), maar armoede kan zelf juist weer sterke effecten op de 

psychische gesteldheid van mensen hebben. Ofwel, dit zijn elkaar versterkende 

factoren. Armoede leidt in praktisch alle gevallen tot stress. In hoeverre deze 

(langdurige) stress leidt tot psychische problemen, is afhankelijk van de persoon. 

Voorbeelden van veelvoorkomende psychische en psychiatrische problemen uit 

onderzoek naar armoede en langdurige werkloosheid zijn: depressie, psychose, 

alcohol- en drugsverslaving, angsten, paranoia, een laag zelfvertrouwen, 

verminderde eigenwaarde, verzwakte cognitieve prestaties, psychosomatische 

aandoeningen, verlies van motivatie, zelfmoordgedachten en gedragsstoornissen, 

zoals obsessief-compulsieve stoornissen (dwangneuroses)57. Met veelvoorkomend 

wordt niet bedoeld dat iedereen die in armoede leeft (één van) deze gevolgen 

ervaart, maar wel dat er een verhoogde kans op is. 

Lichamelijke problemen 

Armoede leidt tot slot in veel gevallen tot lichamelijke (gezondheids)problemen58. 

Voorbeelden hiervan zijn overgewicht, nekklachten, rugklachten, hoofdpijn, hoge 

bloeddruk, buikpijn, et cetera. Factoren die hierbij een rol spelen, zijn bijvoorbeeld: 

                                                
55 CBS/SCP, Armoedesignalement, 35. 
56 CBS/SCP, Armoedesignalement, 40. 
57 K. Cole, e.a., ‘Good for the soul: The relationship between work, wellbeing and psychological capital’, Journal of 

Socio-economics, nr 38, (2008), 464-474. 
58 Fred Reelick e.a., Aspecten en consequenties van langdurige armoede, (Rotterdam 2008), 7 en 59. 
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• een ongezond voedingspatroon; 

• ongunstige woonomstandigheden; 

• beperkte (financiële) mogelijkheden om aan lichaamsbeweging te doen; 

• Psychische problemen, zoals stress, apathie en somberheid, die daarnaast 

effect kunnen hebben op het lichamelijk functioneren en het afweermechanisme. 

 

Tot slot is het zo dat veel mensen die in armoede leven, laagopgeleid zijn. Laag 

opgeleide mensen hebben vaker een ongezonde levensstijl dan hoogopgeleide 

mensen. Deze ongezonde levensstijl kan dus zowel een gevolg zijn van armoede 

als een oorzaak ervan. Vaak worden gezondheidsproblemen een vicieuze cirkel. 

Iemand heeft gezondheidsproblemen omdat hij of zij langdurig werkloos is. Deze 

gezondheidsproblemen zijn vervolgens weer een belemmering om uit de situatie te 

ontsnappen. 

Sociale uitsluiting/sociaal isolement 

Armoede heeft effect op het sociale leven van mensen. Niet alleen in de eerder 

genoemde zin dat zij minder vaak mensen uitnodigen of op uitnodigingen van 

anderen ingaan, maar ook door stress of de psychische problemen die daardoor 

veroorzaakt kunnen worden. Schaamte speelt bij veel mensen eveneens een rol. 

Daarnaast wordt het steeds moeilijker voor mensen die lang werkloos zijn om 

‘normaal’ mee te kunnen draaien in de sociale omgang met hun vrienden. Mensen 

hebben steeds minder onderwerpen om over te praten met elkaar. Men doet geen 

nieuwe ervaringen meer op. De leef- en belevingswerelden van mensen met en 

zonder voldoende inkomen, raken steeds verder van elkaar gescheiden. Uit 

onderzoek van SGBO blijkt verder dat bijna een derde van de Wwb-klanten thuis 

niet beschikt over een computer met internetaansluiting59. Het is belangrijk om hier 

rekening mee te houden bij de keuzes over communicatiemiddelen die worden 

ingezet om burgers te bereiken, of die burgers nodig hebben in hun contact met de 

gemeente. 

Wat betekent armoede voor kinderen? 

Armoede kan verschillende effecten op kinderen hebben. Ruwweg kunnen we 

daarbij onderstaande onderverdeling hanteren, die we vervolgens bespreken. 

 

1. Maatschappelijke participatie van kinderen 

2. Gezondheid 

3. Opvoedingscontext 

a. Delinquent gedrag 

4. Overerfelijkheid van armoede 

Maatschappelijke participatie 

Uit een studie van het SCP blijkt dat arme kinderen vaker sociaal uitgesloten zijn 

dan niet-arme kinderen. Arme kinderen maken minder vaak uitstapjes en gaan 

minder vaak op vakantie. Binnen de groep ‘arme kinderen’ is het zo dat kinderen in 

een bijstandsgezin nog minder vaak uitstapjes maken dan arme kinderen waarvan 

                                                
59 Andrew Britt en Ischa van Straaten, Tevredenheid Wwb-klanten 2011, SGBO, (Den Haag 2012). 
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de ouders een andere inkomensbron hebben. Daarnaast gaan arme kinderen 

minder vaak naar verjaardagen dan niet-arme kinderen en krijgen zij minder vaak 

vriendjes over de vloer60. Arme kinderen vieren ook minder vaak hun eigen 

verjaardag dan niet-arme kinderen.  

 

Arme kinderen wonen vaker in een onveilige buurt dan niet-arme kinderen. 

Daarnaast geven arme kinderen (in de SCP-studie) vaker aan dat er niet veel te 

doen is in de buurt. Als wij kijken naar het verschil in maatschappelijke participatie 

van arme en niet-arme kinderen, valt op dat arme kinderen minder vaak op een 

sport, scouting, hobbyclubs of muziekles zitten dan niet-arme kinderen61. 

Opvallend is dat uit het onderzoek blijkt dat arme kinderen juist vaker gebruikmaken 

van buurthuizen en jongerencentra62. Als zij sporten dan zijn het vaak sport-

activiteiten, georganiseerd door een buurthuis, kerk of moskee. Bezuinigingen op 

dergelijke voorzieningen zullen dus juist een groep jongeren treffen die erg beperkt 

zijn in hun verdere participatiemogelijkheden.  

 

Tot slot wijst het SCP erop dat het juist voor kinderen erg belangrijk is om ‘erbij te 

horen’ door bijvoorbeeld de juiste kleren te dragen. Men kan zich voorstellen dat 

wanneer ouders niet genoeg geld hebben voor kleding en dergelijke, dit voor 

kinderen – meer dan bij volwassenen – kan leiden tot uitsluiting63. 

Gezondheid van kinderen 

Net zoals bij volwassenen heeft armoede bij kinderen een negatief verband met de 

gezondheid64. Voor kinderen kunnen de gevolgen nog ernstiger zijn. Zo heeft een 

kind met overgewicht een veel grotere kans op tal van serieuze 

gezondheidsproblemen dan een volwassene. Tot slot hebben kinderen die in een 

arm gezin opgroeien een grotere kans te maken te krijgen met de negatieve 

gevolgen van de ongezonde levensstijl van hun ouders, zoals ouders die roken65. 

 

Net zoals bij volwassenen is er bij kinderen sprake van een vicieuze cirkel met 

betrekking tot de gezondheid. Minder mogelijkheden voor maatschappelijke 

participatie kunnen leiden tot gezondheidsproblemen. Gezondheidsproblemen 

kunnen leiden tot minder maatschappelijke participatie, dus een hogere mate van 

sociale uitsluiting, enzovoorts.  

 
Risicovolle opvoeding 
De combinatie van factoren die spelen in een arm gezin kunnen leiden tot wat 

omschreven kan worden als een ‘risicovolle opvoedingscontext’. Uit onderzoeken 

blijkt dat arme moeders minder vaak met hun kinderen spelen en andere positieve 

                                                
60 Annette Roest e.a., Sociale uitsluiting bij kinderen: omvang en achtergrond, SCP, (Den Haag 2010) 14. 
61 Roest, Sociale uitsluiting bij kinderen, 14. 
62 Roest, Sociale uitsluiting bij kinderen, 62. 
63 Roest, Sociale uitsluiting bij kinderen, 27. 
64 Roest, Sociale uitsluiting bij kinderen, 26. 
65 Sandra van ter Meij, Kinderen van bijstandsmoeders, Effecten van armoede op thuiswonende kinderen, (Tilburg 

1999) 19. 



ARMOEDE IN PERSPECTIEF GEMEENTE RIDDERKERK 

 

64 

 

aandacht geven. Zij ervaren de opvoeding vaak als zwaar door hun eigen 

gezondheids- en financiële problemen en ervaren daarnaast weinig steun uit hun 

sociale omgeving66. Verder is het zo dat arme moeders vaker symptomen van 

depressie vertonen dan niet arme moeders. Een depressie bij de moeder kan 

verschillende negatieve effecten hebben op kinderen: zij kunnen bijvoorbeeld 

problemen krijgen met taal- en cognitieve ontwikkeling, met sociale interacties en 

met gedrag67
.  

Delinquent gedrag 

De opvoedingscontext is één van de factoren die ertoe bijdragen dat kinderen uit 

arme gezinnen vaker vormen van delinquent gedrag vertonen. Voorbeelden hiervan 

zijn vernieling, geweld en diefstal68. Kinderen uit arme gezinnen zijn, vergeleken met 

kinderen uit niet-arme gezinnen, vaker geschorst of voor straf naar huis gestuurd 

van school, hebben vaker wel eens iets gekocht dat gestolen was en hebben vaker 

weleens iemand in elkaar geslagen of gedreigd dat te doen. Bijstandskinderen 

hebben daarnaast vaker weleens iets gestolen uit een winkel69. 

Overerfelijkheid van armoede 

Een van de consequenties van opgroeien in armoede is dat het de kans vergroot om 

zelf als volwassene in armoede te leven. Uit diverse internationale onderzoeken 

blijkt dat de kans dat iemand als volwassene arm is, twee keer zo groot is voor 

kinderen die opgroeien in een arm gezin, dan voor kinderen die in een niet-arm 

gezin opgroeien70. Het SCP heeft in 2011 onderzoek gedaan naar het effect van 

opgroeien in armoede op kinderen. In Nederland blijkt de kans om armoede mee te 

maken als volwassene voor kinderen uit arme gezinnen eveneens twee keer zo 

groot (8% tegenover 4%). Overigens wil dat niet zeggen dat de kinderen auto-

matisch langdurig in armoede verblijven. Die kans is namelijk voor kinderen uit arme 

en niet-arme gezinnen even groot71.  

 

De kans op armoede als volwassene wordt verder vergroot door de jonge leeftijd 

van een kind. Met andere woorden: Hoe jonger de leeftijd waarin kinderen in 

armoede leven, hoe groter de kans dat zij zelf later arm zijn. De duur van armoede is 

ook van invloed op kinderen en hun kansen later. Kinderen die opgroeiden in 

langdurige armoede hebben meer kans op armoede als volwassene dan kinderen 

die met kortdurende armoede te maken hadden72. 

 

Kinderen die in armoede opgroeien hebben niet alleen meer kans om later arm te 

zijn. Zij hebben daarnaast – zowel als kind als later als volwassene – vaker met 

                                                
66 Reelick, Aspecten en consequenties van langdurige armoede, 60.  
67 Guiaux, Voorbestemd tot achterstand, 28. 
68 Guiaux, Voorbestemd tot achterstand, 24. 
69 Roest, Sociale uitsluiting bij kinderen, 63. 
70 Guiaux, Voorbestemd tot achterstand, 23. 
71 Marion van den Brakel en Linda Moonen, Is armoede erfelijk? Sociaaleconomische trends, 2e kwartaal, (Den 

Haag 2009) 47-51. 
72 Guiaux, Voorbestemd tot achterstand, 39. 
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sociale uitsluiting te maken73. Dit verkleint de kans op latere volledige 

maatschappelijke- en arbeidsparticipatie. 

 

Een factor die meespeelt met deze overerfelijkheid is opleidingsgraad. Het risico van 

voortijdig schoolverlaten blijkt sterk samen te hangen met de hoogte van het 

huishoudensinkomen. Kinderen die opgroeien in een huishouden waar het inkomen 

rond het minimumloon ligt, lopen een drie keer zo grote kans om als voortijdig 

schoolverlater uit het onderwijs te vertrekken dan leerlingen uit de hoogste 

inkomensgroep. Een nog groter risico lopen leerlingen uit huishoudens die geen 

inkomen uit betaalde arbeid genieten74. Zonder startkwalificatie zijn de kansen op 

armoede natuurlijk groter dan met een startkwalificatie. 

Effecten van armoede op ouderen  

Ouderen worden om diverse redenen gezien als een potentieel kwetsbare groep in 

de samenleving. Zo hebben ouderen een grotere kans op armoede dan gemiddeld 

(zie hiervoor verder hoofdstuk 4). Wat zijn mogelijke effecten van armoede op 

ouderen? 

Schaamte/sociaal isolement 

Financiële tekorten leiden tot diverse problemen bij ouderen. Vaak schamen zij zich 

voor hun situatie en trekken zich hierdoor terug. Daarnaast bezuinigen ouderen vaak 

op kleding en hebben zij eerder moeite de hygiëne goed te houden, waardoor zij 

een onverzorgde indruk kunnen maken. Dit leidt tot verdere vergroting van hun 

sociaal isolement75. Zogenaamde verborgen armoede is vaak onder ouderen een 

nog groter probleem dan bij andere doelgroepen. Ouderen kloppen minder snel aan 

bij de gemeente. Zij willen hun hand namelijk niet ophouden. Specifiek niet-westerse 

allochtone ouderen die voor hun 65e in de bijstand zaten, zijn blij dat zij ‘van de 

gemeente af zijn’. Als zij met een onvolledig pensioen te maken krijgen, dan kloppen 

zij daardoor minder snel weer bij de gemeente aan76. 

Gezondheidsproblemen 

Ouderen besteden minder geld aan gezond eten en drinken. Dit leidt tot 

gezondheidsproblemen77. Vitaminetekorten bijvoorbeeld hebben een groot effect op 

met name ouderen. Gevolgen zijn onder andere vermoeidheid, slapeloosheid, 

reumatische klachten, botontkalking en zelfs schade aan de zenuwen. 

 

                                                
73 Guiaux, Voorbestemd tot achterstand, 42. 
74 Lex Herweijer, Gestruikeld voor de start, De school verlaten zonder startkwalificatie, SCP (Den Haag 2008) 117. 
75 Nederland, Verborgen armoede, 32. 
76 Nederland, Verborgen armoede, 24. 
77 Nederland, Verborgen armoede, 24. 
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5.2 Professionele perspectief 

 

Door de professionals wordt eveneens veelvuldig melding gemaakt van gevolgen op 

het gebied van psychische problemen (veel depressies), gezondheidsproblemen 

(door slechte voeding, verwaarlozing, vervuiling en spanning) en sociaal isolement/ 

sociale uitsluiting. Dit zijn de voornaamste drie categorieën die aangehaald worden. 

De verhalen die zij daarbij vertellen sluiten naadloos aan bij de beschrijving uit de 

literatuur en men benadrukt hoe deze drie zaken met elkaar samenhangen en elkaar 

versterken. Volgens de ouderenadviseur lopen financiële problemen in de praktijk 

vaak als een rode draad door andere problemen heen. De schoolmaatschappelijk 

werkster van Flexus Jeugdplein gaf iets vergelijkbaars aan: ‘In veel gevallen van 
leerproblemen is de financiële situatie thuis een onderdeel van het geheel aan 
problemen. Bijvoorbeeld, als een kind ‘s ochtends niet eet, dan heeft dat effect op 
het concentratievermogen’. 
  

Het sociale isolement wordt als een belangrijk ongewenst gevolg gezien van de 

armoede. De vangnetfunctionaris van de gemeente zegt daarover: ‘Vereenzaming is 
één van de ergste dingen… Mensen vereenzamen door armoede, door schaamte … 
Mensen die overal nee op moeten zeggen … En zo is de maatschappij nu … 
Mensen willen niet nee zeggen tegen hun kinderen … Je wordt beoordeeld op wat je 
hebt en hoe je eruit ziet.’ De eerder genoemde opmerkingen van de oud-diaken van 

de Levensbron gingen al in op de uitsluiting die plaatsvindt als iemand niet mee kan 

doen in de welvaartsmaatschappij die Nederland nu zou zijn. De SWOR geeft 

eveneens aan in de praktijk te zien dat mensen hierdoor in een isolement komen. 

‘Na een tijdje zoeken je kennissen geen contact meer met je omdat alles geld kost 
en je te vaak nee zegt … Mensen trekken zich terug. Mensen beoordelen elkaar 
altijd: Als jij altijd dezelfde kleren moet dragen maar je ziet de buurvrouw altijd in een 
ander jurkje, of je krijgt commentaar omdat je altijd hetzelfde aan hebt. Dat doet iets 
met mensen.’ De schaamte als gevolg van armoede zorgt dat mensen zichzelf 

opsluiten.  

 

De gevolgen voor kinderen zien de professionals duidelijk. Deze sluiten aan bij wat 

de wetenschappelijke studies hierover melden. De sociale uitsluiting wordt met 

name genoemd, maar ook verwaarlozing (geestelijk en lichamelijk) in sommige 

gevallen en het feit dat ze zelden tot nooit een cadeautje krijgen of verwend worden. 

‘Dat is zo belangrijk, al is het maar zo klein’, aldus de coördinator van de 

Voedselbank. 

 

Daarnaast wordt nog uitgebreid gerefereerd aan twee sterk verschillende gevolgen 

van armoede bij mensen: apathie (gelatenheid) of juist een sterke negativiteit. We 

gaan deze laatste zaken kort langs, te beginnen met negativiteit. 
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Negativiteit 

Met negativiteit wordt bedoeld dat mensen gevoelens van boosheid kunnen ervaren 

of wanhoop. Het eerste is een negatieve emotie gericht tegen zichzelf of de  

omgeving, waaronder overheden en maatschappelijke organisaties. ‘De neiging 
hebben om negatief te worden over alles, zichzelf, de ander, de wereld’, omschrijft 

de vangnetfunctionaris van de gemeente het, waardoor ze ‘gevangen blijven in hun 
eigen situatie’. Het kan leiden tot de al genoemde psychische problemen en tot 

problemen in de thuissituatie door de grote spanning die het geeft. De Sociaal 

Raadslieden merken op dat dit veel voorkomt bij mensen die plotseling met armoede 

te maken hebben. ‘Emotioneel doet het veel met ze, daar is psychosociale 
begeleiding voor nodig. Als je altijd een goed inkomen hebt gehad en ineens niet 
meer, dan leidt dat tot wrijving, ook binnen relaties’. Bij de vluchtelingen die in een 

schuldensituatie zitten, kan het eveneens tot boosheid leiden. ‘Ze zijn boos, op 
zichzelf, maar doen alsof ze boos zijn op alle anderen.’ Ze hebben hoge 

verwachtingen van de hulp die de overheid kan bieden, maar dat valt in de praktijk 

erg tegen voor hen. Maar ook niet-vluchtelingen ervaren teleurstelling in de 

overheid. De voorzitter van de Voedselbank zegt daarover: ‘Die mensen zijn zo 
teleurgesteld in alle instanties. Als je dan bijvoorbeeld zegt “U komt niet meer in 
aanmerking voor een pakket” dan zeggen ze “K.-zooi hier, ik ga weg!” Jij bent dan 
degene die de spreekwoordelijke klappen krijgt, want jij hebt ze als laatste negatief 
aangesproken, maar je bent eigenlijk de honderdste op rij die dat doet’. 
 

Vanuit Woonvisie komt men de negativiteit daarnaast tegen in de vorm van 

wanhoop. ‘Hun eigenwaarde zakt verschrikkelijk. Ze zien niks meer positief. Ze zien 
geen uitweg meer, geen perspectief om het leven te keren’. Dit sluit heel goed aan 

bij paragraaf 4.2, waarin we beschreven hoe een gebrek aan perspectief in veel 

gevallen het gevolg van armoede is en niet per se de oorzaak van armoede. Het 

houdt sterk verband met de grote mate waarin mensen in armoede gevoelens van 

depressie ervaren. Men ziet geen uitweg uit een situatie die als zeer naar wordt 

ervaren en waarin zij zich een minderwaardig persoon voelen. Vaak hebben zij alles 

gedaan wat in hun macht lag, zonder het gewenste resultaat. ‘Mensen die het 
vreselijk vinden om schulden te hebben. Die echt nog liever de huur betalen dan dat 
ze te eten hebben. En dan de onmacht om het toch nog te kunnen redden’, zo 

illustreert de maatschappelijk werkster van Vivenz de situatie van een deel van de 

mensen die in de financiële problemen zitten. Het ontbreken of verminderen van 

sociale contacten (onder andere als mogelijke hulplijnen) maakt de kans klein om uit 

de negatieve, wanhopige, modus te ontsnappen. 

Apathie 

Apathie komen we in twee vormen tegen in de verhalen van de professionals: in de 

vorm van gewenning en in de vorm van ontkenning. Met gewenning bedoelen de 

professionals onder andere de ‘gelatenheid’ bij de groep die langdurig rondkomt van 

een laag inkomen. De Sociaal Raadslieden komen dat veel tegen. ‘De “ouderwetse” 
armen klagen wel, maar anders. Mensen wennen. Ze weten dat de regelingen 
komen en gaan en stijgen en dalen. Mensen raken vaardig daarmee. Ze leven 
vooral bij de dag, maken geen toekomstplannen. Van uitkering naar uitkering. 
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Mensen die niet meer met hun ogen knipperen als zij een dwangbevel krijgen. 
Mensen bijvoorbeeld die er bijna rust in vinden omdat als er eenmaal beslag is 
gelegd op hun bezitting, dat niet nog een keer kan gebeuren.’ Deze vorm van 

apathie sluit goed aan bij het onderwerp ‘gebrek aan toekomstperspectief’ dat ervoor 

zorgt dat mensen in de armoedesituatie blijven (zie paragraaf 4.2). De 

vangnetfunctionaris van de gemeente beschrijft de mensen die apathisch worden 

ten opzichte van de mensen die wel de motivatie hebben hun situatie de verbeteren 

in de vorm van ‘sleur en stroom’. ‘Stroom gebruikt iets om het om te zetten in iets 
positiefs, sleur blijft erin hangen en zal altijd alles wat in de toekomt gebeurt 
terugleiden naar die ene gebeurtenis. Dat doorbreken is zo moeilijk.’ Deze 

beschrijving geldt uiteraard niet alleen voor financiële problemen, maar ook voor 

sociale en persoonlijke problemen in het algemeen. Ze kunnen daarmee ook een 

oorzaak van armoede zijn of worden. 

 

Met ontkenning doelen de professionals op het onvermogen dat op een gegeven 

moment ontstaat om de situatie onder ogen te zien. ‘Er zijn mensen die het niet kan 
schelen dat ze niet betalen, maar er zijn er ook die de post niet openmaken met het 
idee “wat ik niet zie, is er niet”’, aldus de woonconsulent van Woonvisie. Volgens de 

oud-diaken van de Levensbron is het een symptoom van een grotere apathie: ‘Men 
maakt ook de post niet meer open, men verwaarloost zichzelf, de kinderen en het 
huishouden. Men trekt zich vervolgens terug en raakt zo geïsoleerd.’ Ouderen 

hebben hier eveneens veel mee te maken, veelal vanuit schaamte en de ontkenning 

van de afhankelijkheid. Volgens de vangnetfunctionaris komt vervuiling bij ouderen 

steeds vaker voor. 

5.3 Ervaringsperspectief 

 

Met de burgers in armoede hebben we besproken wat hun situatie voor gevolgen 

heeft voor hen en/of hun kinderen. Vanwege het kleine aantal interviews en het feit 

dat de meeste mensen die wij spraken al lang in een armoedesituatie zitten, zijn de 

hier beschreven gevolgen niet representatief voor alle personen in armoede, maar 

vooral een illustratie van hoe het in de praktijk is en wat het voor hen betekent. 

Lichamelijke en geestelijke gevolgen 

De gevolgen van armoede voor de mensen die wij spraken, verschilden sterk. Dat 

had vooral te maken met de fase waarin zij zaten. Wel gaven de meesten aan 

zorgen te hebben over geld, over hoe men aan voldoende eten komt, over hoe men 

bepaalde zaken in de toekomst moet gaan betalen. Een enkeling heeft de uitgaven 

goed onder controle, bijvoorbeeld door gebruik van een huishoudboekje. Dat zorgt 

voor vermindering van de stress. 

 

Op het moment dat er een crisissituatie is (deurwaarders, boetes, geen huisvesting, 

et cetera), zit men in een overlevingsmodus. Men wil daar absoluut uitkomen en 

doet wat in hun vermogen ligt. De stress is bij de meesten zeer groot, evenals de 

spanning in huis. De crisissituatie heeft bij een aantal al snel tot lichamelijke en 

mentale gezondheidsproblemen geleid. Angela (begin veertig, alleenstaande 

moeder): ‘Dan ga je naar de huisarts en die zegt dan ijskoud “Je moet proberen de 
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spanning en de stress te ontwijken” en dan denk ik “ja, duh, dat wist ik wel”’. Fiddah 

(begin zestig, alleenstaand) is naar eigen zeggen deels ziek en arbeidsongeschikt 

geworden vanwege ‘teveel aan mijn kop. Te hoge bloeddruk, ik kon bijna niet meer 
staan’. 

 

De geïnterviewden die al langdurig in een stressvolle, armoedige situatie zaten, 

hebben ernstige gezondheidsklachten, zowel lichamelijk (slechte gebitten, hoge 

bloeddruk, overgewicht of juist ernstig afvallen) als psychisch (chronische hoofdpijn, 

somberheid, paniekaanvallen, ‘mentaal in de war’). Ze ervaren vaak chronische 

spanning of pijn en een groot gevoel van onmacht. Sommigen vertonen vele 

tekenen van levensmoeheid. Paula (begin vijftig, alleenstaand): ‘Maar af en toe, 
moet ik zeggen, heb ik geen zin in het leven. Het leven valt allemaal niet mee. Maar 
dan kijk ik naar mijn hondje en de foto van mijn kleinzoon daar en dan denk ik “Ik 
moet toch verder”. Ja, mijn kleinzoon houdt mij tegen.’ We hoorden vaker dat, als 

men kinderen of kleinkinderen heeft, men daar heel veel kracht uit haalt. Het geloof 

is een grote steun voor enkelen van hen. Fiddah (begin zestig, alleenstaand): ‘Soms 
zit ik echt in de put, weet niet wat ik moet doen, met wie ik moet praten. Dan ga ik op 
de bank zitten en dan praat ik met Hem. Dan zeg ik wat er aan de hand is en dat hij 
mij moet helpen. Dan heb je weer … hoe noem je het? …. Dan voel je je sterk die 
dag. Dan zak je niet meer’. 
 

Voor veel mensen leidt het gebrek aan activiteiten tot een gevoel van niet mee te 

tellen. Ze vertonen een lage zelfwaardering, doordat zij zich afhankelijk voelen, door 

hun sociale netwerk vaak afgewezen worden en geen goede opleiding of succesvol 

arbeidsverleden hebben. Maar een enkeling kan er beter mee omgaan. Robin (begin 

veertig, samenwonend), zegt: ‘Ja, ik kan er wel goed mee omgaan. De muren 
komen niet op me af. Ik heb me er gewoon bij neergelegd. Ik had op een gegeven 
moment de rare gedachte “Hoe doen die rijke mensen dat dan?”. Die doen toch 
eigenlijk ook de hele dag niks? Die hebben zoveel geld… Die lopen toch ook rond 
van “Ik doe helemaal niks, maar ik voel me eigen goed”?’  
 

De oudere bewoners die wij spraken, gaven sterk blijk van eenzaamheid. Paula 

(begin zestig, alleenstaand), die niet eens geheel verstoken is van contacten en nog 

af en toe meedoet bij een SWOR-activiteit: ‘Af en toe vliegt me dat wel eens aan 
hoor, die eenzaamheid’. De oudere bewoners met kinderen die niet meer thuis 

wonen, missen het contact met de kinderen (en eventuele kleinkinderen) het 

meeste. Het is vaak het belangrijkste waar ze nog voor leven, maar de meesten zien 

ze erg weinig. 

Voldoende (gezond) eten 

Voor een aantal van de mensen die we spraken (met name degenen die grote 

schulden hebben), is het binnenkrijgen van voldoende gezond eten erg lastig. 

Groente, fruit en vlees zijn te duur voor hen, waardoor ze vooral de goedkope 

koolhydraatrijke producten eten, zoals brood (als avondeten soms), pasta, linzen en 

rijst. Men ‘loopt op de koopjes’, koopt afgeprijsde versproducten en de ‘goedkope 

potjes’. Angela (begin veertig, alleenstaande moeder) zegt: ‘We proberen altijd warm 
te eten. Maar alleen die laatste week van de maand is een beetje rommelig. Een 
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extra boterham pak je dan’. Voor groenten maakt men nog wel gebruik van blik. De 

voedselpakketten van de Voedselbank bevatten volgens sommigen onvoldoende 

groente en fruit. Gezond eten is een luxe voor de mensen, geven ze aan. 

Onvoldoende (gezond) eten kan een lichamelijk (en geestelijk) effect hebben op de 

mensen. Zo zegt Fiddah (begin zestig, alleenstaand): ‘Ik krijg een voedselpakket. En 
ik koop veel linzen, rijst en dan maak ik mijn eigen eten. Maar zoals nu, ik heb al drie 
weken geen avondeten gehad. Alleen brood en kaas en eieren… Ik ben alleen vaak 
een beetje moe en duizelig van het niet eten, maar het gaat wel. Nu niet eten, maar 
volgende week wel weer. Zo ga ik ermee om.’ 

Kinderen 

We hebben de kinderen zelf niet gezien of gesproken, maar de ouders vertelden er 

wel over. De thuiswonende kinderen hadden volgens de ouders allemaal wel moeite 

met de situatie. De ouders doen wat in hun vermogen ligt om de kinderen een zo 

goed mogelijk leven te geven. In veel gevallen is er sprake van hulp bij de 

opvoeding van bijvoorbeeld maatschappelijk werk, met name als de probleem-

situatie al lange tijd aan de gang is. Bij sommige kinderen was sprake van 

psychische of gedragsproblemen. 

 

De ouders proberen de kinderen zoveel mogelijk te ontzien, hun niet mede-eigenaar 

van de problemen te laten worden. Toch weten de ouders dat de kinderen het door 

hebben als er problemen zijn. Soms kan een kind er niet meer omheen. Angela 

(begin veertig, alleenstaande moeder) vertelt: ‘Wij woonden uit nood in een caravan, 
ook in de winter op een gegeven moment. Mijn dochter heeft toen ook een brief 
geschreven naar Woonvisie, daar springen de tranen van in je ogen. Zo van “Ik wil 
liever dood dan dat ik hier in de caravan zit”. Dat hoort een kind van 12 toch niet te 
denken? Ze is ook een type van “Maar mama, ik heb ook nog wat centjes in mijn 
spaarpot”’. 
 

De kinderen zijn volgens de ouders absoluut niet verwend, ze zijn blij met iedere 

kleinigheid en de ouders kunnen goed nee zeggen. Zo zorgt men wel voor een 

mobiele telefoon zodat iemand bereikbaar is, maar geen of nauwelijks beltegoed. 

Van internetbundels is al helemaal geen sprake. De kleren die ze dragen, zijn 

meestal tweedehands.  

 

Als de kinderen ondertussen het huis uit waren, was er meestal sprake van 

psychische of gedragsproblemen, hoewel sommigen zich redelijk hadden 

ontworsteld aan de armoede. Deze laatste groep leek overigens soms weinig 

contact met de ouders te zoeken of hen te ondersteunen. Tegelijkertijd willen de 

ouders zelf ook niet een te groot beroep doen op hun kinderen, waardoor ze het 

contact niet actief zoeken. Fiddah (begin zestig, alleenstaande), zegt daarover: 

‘Soms bieden de kinderen wel dingen aan, maar ja, dat wil je niet. Zij hebben zelf 
kinderen. Als zij geen kinderen zouden hebben, dan zou ik misschien ja zeggen. Ik 
kan dingen niet uit de mond van hun kinderen nemen voor mijzelf, dat doe ik niet’. 
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5.4 Conclusie over gevolgen armoede 

 

Wat doet armoede met mensen? In het algemeen stelt de literatuur dat armoede 

leidt tot financiële beperkingen, psychische en/of lichamelijke problemen en 

onvoldoende maatschappelijke participatie. De professionals onderschrijven dit en 

ook de meeste burgers die wij spraken hadden te maken met één of meerdere van 

deze gevolgen.  

 

De financiële beperkingen betreffen de onmogelijkheid om in noodzakelijk geachte 

zaken te voorzien, wat kan leiden tot onvoldoende gezonde voeding, gebrekkige 

huisvesting, niet af en toe op vakantie kunnen gaan en niet een enkele keer iets 

kleins voor zichzelf of de aanwezige kinderen kunnen aanschaffen. De financiële 

beperkingen zijn een deel van de oorzaak van de gebrekkige maatschappelijke 

participatie, omdat participatie in de meeste gevallen middelen vereist. De burgers 

geven aan geïsoleerd te raken omdat ze geen activiteiten buitenshuis kunnen 

ondernemen (zelfs het (openbaar)vervoer kost vaak al te veel), met vrienden of 

familie geen leuke dingen kunnen doen en het lidmaatschap van verenigingen niet 

kunnen betalen. Daarbovenop komt de sterke schaamte die er heerst, die maakt dat 

mensen anderen gaan mijden. Het voelt voor de meeste burgers alsof ze niet 

volwaardig mee kunnen in het sociale leven, omdat ze weinig interessante dingen 

meemaken en geen successen kunnen vertellen. De zelfwaardering van de burgers 

die wij spraken was in bijna alle gevallen dan ook zeer laag, mede vanwege die 

gebrekkige participatie. 

 

Uit onderzoek blijkt nog dat met name ouderen en kinderen risico lopen op 

maatschappelijk isolement als gevolg van armoede. Bij ouderen vanwege de 

schaamte, bij kinderen kan het al zitten in het niet vieren van, of gaan naar, een 

verjaardagspartijtje omdat zij geen cadeau kunnen kopen, geen vriendjes over de 

vloer kunnen krijgen (schaamte), en ook in de beperkte mogelijkheden lid te worden 

van verenigingen. De professionals onderschrijven dit en ook de ouders die wij 

spraken gaven aan dat hun kinderen niet ‘mee kunnen komen op het schoolplein’. 

De kinderen van de ouders die wij spraken hadden in enkele gevallen zelf gedrags- 

of ontwikkelingsproblemen. Of dat door armoede komt, valt niet vast te stellen, maar 

de kinderen hebben vaak al vroeg stressvolle, gespannen, thuissituaties mee-

gemaakt, wat het risico op problemen vergroot. 

 

Hierbij komen we bij de psychische gevolgen van armoede. De literatuur beschrijft 

een lange lijst aan mogelijke psychische klachten, waarvan depressie de meest 

voorkomende is. In de praktijk zagen we ook het verlies van levenslust. Enkele 

burgers die wij spraken, vertelden ons letterlijk hoe somber zij het leven soms inzien; 

een gebrek aan toekomstperspectief. In die gevallen was er overigens bijna altijd 

sprake van ernstige lichamelijke klachten, waardoor men chronische pijn heeft en 

nog minder deelneemt aan het maatschappelijk leven. De professionals beschrijven 

eveneens de sombere, negatieve (boze of wanhopige) houding die het gevolg kan 

zijn van armoede. Nog meer beschrijven zij de apathie die kan ontstaan: in positieve 
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zin is apathie berusting (gelatenheid), in negatieve zin is apathie ontkenning van de 

ernst van situatie. Deze laatste staat oplossing van het probleem in de weg. 

 

Gezondheidsklachten, tot slot, komen veelvuldig voor bij armoedesituaties. Door de 

psychische klachten, de langdurige stress, de zorgen, het slaaptekort en het 

ongezonde eten ontstaan de lichamelijke klachten als vanzelf. De professionals zien 

dit met grote regelmaat gebeuren en ook enkele burgers noemden de stresssituatie 

die zij gekend hebben of nog steeds kennen als oorzaak van hun huidige gezond-

heidsklachten. Verder leiden hoge kosten voor gezondheidszorg (bijvoorbeeld een 

aanvullende tandartsverzekering, de eigen bijdrage of onvolledig vergoede 

behandelingen) tot financiële problemen of vermindering van de zorgconsumptie, 

met alle lichamelijke gevolgen van dien. Meerdere burgers die wij spraken hadden 

bijvoorbeeld een slecht gebit. 
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Hoofdstuk 6  
Mogelijke oplossingen voor armoede 

6.1 Wetenschappelijk perspectief 

 

Als het zo is dat mensen met bepaalde kenmerken, door bepaalde factoren een 

groter risico hebben op armoede, dan vergroot het wegnemen van die factoren de 

kans op het ontsnappen uit de armoede. De mogelijkheden om armoede te 

bestrijden delen wij in globaal drie categorieën in: 1) inzet die de kans op armoede 

minimaliseert (preventie), 2) inzet die de negatieve gevolgen van armoede beperkt 

en 3) inzet die mensen uit de situatie van armoede probeert te krijgen. 

 

Hieronder geven wij de categorieën schematisch weer: 

 

1. Inzet die de oorzaken van armoede minimaliseert 

a. Inkomen hoog genoeg houden 

i. Inkomen uit werk 

ii. Inkomensondersteunende regelingen 

b. Uitgavenpatroon in lijn met inkomsten  

i. Financiële zelfredzaamheid 

ii. Schulden voorkomen/verhelpen met schuldhulpverlening 

c. Opleiding 

d. Gezondheid/welzijn 

e. Overerfbaarheid 

i. Gezinssituatie 

ii. Rolmodellen 

iii. Strafblad  

 

2. Inzet die de negatieve effecten van armoede beperkt 

a. Participatie bevorderende regelingen 

b. Voedselbank 

c. Kinderbescherming 

d. Maatschappelijk werk 

e. Stressreductie 

i. Psychische ondersteuning 

f. Sociale cohesie (inzet lokale gemeenschap) 

g. Niet-gebruik tegengaan 

 

3. Inzet die mensen uit de situatie van armoede probeert te krijgen 

a. Arbeidspositie verbeteren 

i. Opleiding 

ii. Werk, (vrijwilligerswerk) 

b. Banen scheppen 

c. Begeleiding naar werk 

i. Sollicitatiecursussen 
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ii. Zelfvertrouwen 

d. Budgetcursussen 

e. Participatie 

i. Mentale gezondheid 

ii. Netwerk 

iii. Goede voorbeelden 

iv. Zelfbeeld, zelfwaardering. Je een volwaardig lid van de samenleving 

voelen. 

 

Integraal beleid 

Onafhankelijk van de oplossingen waar overheden en maatschappelijke organisaties 

op inzetten, is het cruciaal dat de oplossingen onderdeel zijn van integraal beleid. 

Armoede-gerelateerde problematiek ontstaat vrijwel zelden door één factor, maar 

meestal door een samenspel van verschillende factoren. Huishoudens in armoede 

zijn dikwijls zogenaamde multiprobleemgezinnen. Dat betekent dat de inzet op een 

geïsoleerde factor niet het gewenste effect zal hebben, als andere factoren 

ongemoeid worden gelaten. Iemand re-integreren naar werk heeft bijvoorbeeld 

nauwelijks kans van slagen als de schuldenproblematiek of verslavingen niet 

worden aangepakt. En schooluitval (of spijbelen) tegengaan, zal niet tot een betere 

opleiding leiden als de opvoedingscontext er een is van grote spanning, huiselijk 

geweld en ongezonde voeding78. 

 

Voor integraal beleid is samenwerking (afstemming, kennisuitwisseling en 

vertrouwen) belangrijk. Dat geldt zowel binnen de gemeentelijke organisatie – 

ontkokering van beleidsterreinen is daarvoor cruciaal – als tussen de gemeente en 

maatschappelijke partners en maatschappelijke partners onderling. 

 

Daarnaast kan de gemeente ervoor kiezen om een regiefunctie in te stellen 

(gezinscoach, een coördinator), waarbij huishoudens niet te maken hebben met een 

keur van hulpverleners en instanties, maar slechts met één persoon die de gehele 

situatie overziet, begeleidt, eventueel doorverwijst naar intensievere hulp (maar 

daarbij niet zelf op afstand komt te staan) en mogelijke oplossingen aanbiedt vanuit 

een gedegen kennis van de lokale sociale kaart. Een goed georganiseerde 

ketensamenwerking is daarbij belangrijk, waarbij onder meer een gezamenlijke 

probleemanalyse wordt uitgevoerd en een gezamenlijk plan van aanpak wordt 

geformuleerd79. 

Oorzaken minimaliseren 

Het gaat hierbij om het verkleinen van de kans op armoede door in te spelen op 

risicofactoren. We gaan deze risicofactoren hieronder een voor een na. 

                                                
78

 Voor een overzicht van effectieve methodieken voor multiprobleemgezinnen, verwijzen we naar een 

overzichtsartikel van Het Nederlands Jeugdinstituut: Tijne Berg-le Clerq en Annemieke Kalsbeek, Wat werkt in 
multiprobleemgezinnen?, (Utrecht 2011). 
79 Majone Steketee en Myriam Vandenbroucke, Typologie voor een strategische aanpak van 
multiprobleemgezinnen in Rotterdam. Een studie in het kader van Klein maar Fijn, (Rotterdam 2010). 
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Inkomen hoog genoeg houden 

Indien het inkomen gedurende kortere, maar zeker gedurende langere tijd, laag is, 

vergroot dat sterk de kans op armoede. Het voldoende hoog houden van het 

inkomen is daarom cruciaal. Uiteraard is de belangrijkste mogelijke bron van 

inkomsten werk, want hierdoor kan iemand zelfvoorzienend zijn. Het is daarom 

allereerst van belang dat gemeenten inwoners ondersteunen in het verkrijgen en 

behouden van een reguliere baan. In de toekomstige Wet Werken naar Vermogen 

(Wwnv, of een afgeleide daarvan) zal de gemeente de taak hebben om cliënten te 

ondersteunen in het realiseren van hun verdienvermogen. Dat is een beduidend 

andere taak dan momenteel het geval is onder de Wwb. De sociale dienst zet 

traditioneel in op het begeleiden naar werk, onder andere via allerlei mogelijke re-

integratietrajecten, trainingen en scholing. Begeleiding tijdens werk via een jobcoach 

behoort daarbij eveneens tot de mogelijkheden om het risico op uitval te verkleinen. 

In de nabije toekomst zal er in het kader van de Wwnv (of een afgeleide daarvan) 

meer de nadruk komen te liggen op het stimuleren van werkgevers om werkloze 

inwoners met een uitkering aan te nemen op een voor hen geschikte functie. Job 
carving is daarvoor een goed middel: daarbij worden functies in een bedrijf 

gecreëerd die aansluiten op de mogelijkheden van de cliënt. Hierdoor kan de 

gemeente haar toekomstige taak vervullen om het verdienvermogen van cliënten te 

realiseren.  

 

Gemeenten spelen – naast bijvoorbeeld de Belastingdienst – eveneens een grote rol 

bij het uitvoeren van inkomensondersteunende regelingen. Deze regelingen zijn 

mede bedoeld om het inkomen voldoende hoog te houden. De bekendste 

regelingen zijn de Wwb en kwijtschelding van gemeentelijke heffingen. Daarnaast 

kunnen mensen in sommige gevallen een beroep doen op de bijzondere bijstand. 

Dit zijn bedragen die worden uitgekeerd bovenop de bijstandsuitkering. Wat nog 

onder de bijzondere bijstand valt en wanneer iemand er voor in aanmerking komt, 

verschilt per gemeente. Landelijk is de norm van de meeste regelingen op 110% van 

het wettelijks sociaal minimum gesteld. 

 

Burgers die 65 jaar en ouder zijn, chronisch ziek of gehandicapt zijn en een inkomen 

onder de 110% van het sociaal minimum hebben, kunnen in sommige gemeenten 

aanspraak maken op de categoriale bijzondere bijstand. 

 

Wanneer iemand al een lange tijd een bijstandsuitkering ontvangt, of van een 

andersoortig laag inkomen leeft, geen of weinig eigen vermogen heeft is er de 

mogelijkheid om een langdurigheidstoeslag aan te vragen. De langdurigheidstoeslag 

is een geldbedrag dat bovenop de uitkering of het inkomen kan worden verstrekt.  

 

De collectieve ziektekostenverzekering is eveneens een in te zetten regeling ter 

verhoging van het besteedbaar inkomen. Het aanbieden van een collectieve 

ziektekostenverzekering heeft meerdere voordelen. Mensen met een laag inkomen 

zijn vaker onverzekerd (ondanks dat dit wettelijk verplicht is) en hebben nog vaker 

geen middelen voor een aanvullende verzekering. Doordat gemeenten het in eigen 
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hand houden, is het mogelijk om sneller wanbetalers te signaleren80. Hierdoor is de 

kans dat (financiële) problemen verder uit de hand lopen kleiner. Als gevolg van een 

goede collectieve verzekering zullen mensen minder vaak een beroep hoeven doen 

op de bijzondere bijstand. Tot slot heeft een goede verzekering een positieve 

invloed op de gezondheid van mensen. Mensen met een goede gezondheid 

participeren meer dan mensen met een slechte gezondheid. 

Uitgavenpatroon in lijn met inkomsten. 

Bij een laag inkomen is het extra belangrijk om de uitgaven in de hand te houden, 

omdat het aan financiële buffers ontbreekt. Financiële zelfredzaamheid vergroten is 

daarvoor cruciaal. Zoals in hoofdstuk 3 is beschreven, hangt de kans op armoede 

sterk samen met of, en zo ja hoe snel iemand zijn of haar bestedingspatroon aan 

kan passen aan een (plotseling terugval in) het inkomen. Voor de groep die moeite 

heeft met het in de hand houden van de eigen financiën, worden vaak (budget)-

cursussen ingezet. Belangrijk is om deze laagdrempelig en aantrekkelijk te houden. 

Zoveel mogelijk belemmeringen die mensen kunnen ervaren om niet aan een 

dergelijke cursus mee te doen, dienen te worden weggenomen. Mocht financiële 

zelfredzaamheid niet haalbaar zijn bij een cliënt, dan is het raadzaam om het 

financieel beheer elders onder te brengen. De regionale Kredietbanken bieden 

hiervoor de nodige dienstverlening. 

 

Schulden zijn een belangrijke bron van armoede. De gemeente is verantwoordelijk 

voor de schuldhulpverlening richting haar inwoners. Schuldhulpverlening is vooral 

effectief als deze tijdig wordt ingezet. Schulden van enkele honderden euro’s 

kunnen immers makkelijker worden opgelost dan schulden van (tien)duizenden 

euro’s. Uit recent onderzoek blijkt dat de baten van tijdige en effectieve 

schuldhulpverlening groter zijn dan de kosten81. 

 

Naast de snelle inzet van schuldhulpverlening is de integraliteit van belang voor 

effectieve schuldhulp. Naast de schulden zelf is het van belang om de oorzaken 

daarachter gelijktijdig aan te pakken. Schulden zelf kunnen de kans om bijvoorbeeld 

werk te vinden, verkleinen. De stress en andere problemen maken het namelijk 

soms moeilijk te werken aan re-integratie. Door in re-integratietrajecten aandacht te 

hebben voor schulden en de problemen erachter, vergroot dit de kans van de 

persoon om uit de schulden komen82. 

 

Om tijdig en effectief iemand met schulden te helpen (zowel met die schulden als 

met de oorzaken), is goede samenwerking van belang. Als middel en niet alleen als 

doel. Samenwerkingspartners moeten kennis hebben van elkaars werkwijzen en 

diensten. Gemeenten kunnen deze samenwerking faciliteren vanuit hun wettelijke 

taak. Verder vraagt samenwerking om investering in vertrouwen en langdurige 

                                                
80 Martijn Schut, Gemeentelijk armoedebeleid, (Utrecht 2008) 26-37. 
81 Roeland van Geuns e.a., Schuldhulpverlening loont! Een onderzoek naar de kosten en baten van 

schuldhulpverlening, (Amsterdam 2011). 
82 Cécelle Meijer e.a., Schuldhulpverlening in de keten. Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve 

samenwerkingsverbanden, (Amsterdam 2011) 7. 
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relaties83. Alleen als de verschillende samenwerkingspartners elkaar kennen en 

vertrouwen is samenwerking goed mogelijk. Dit levert voordelen voor de klant op. 

Opleiding 

Het hebben van een (goede) opleiding verkleint de kans op armoede. Hoe hoger de 

opleiding, hoe hoger de ‘verdiencapaciteit’84. Dit begint met het terugdringen van 

schooluitval. Dit wordt vaak gezien als een probleem bij in het middelbaar onderwijs, 

maar de oorzaken ervan spelen vaak zelfs al voordat het kind naar de basisschool 

gaat. Kinderen van laagopgeleide ouders hebben een grotere kans op voortijdig 

schoolverlaten, net als kinderen in eenoudergezinnen85. Indirect werken financiële 

problemen bij ouders vaak door op de prestaties van hun kinderen. Ouders in 

financiële problemen zouden zich daarnaast minder competent voelen als opvoeder 

en een slechtere relatie met hun kinderen hebben86.  

 

Hoe kunnen de kansen worden verhoogd op een juiste opleiding voor kinderen in 

het algemeen? Naast het tegengaan van schooluitval kan er worden ingezet op het 

terug naar school krijgen van jongeren zonder startkwalificatie. Ondanks het 

verdwijnen van de Wet Investeren in Jongeren (WIJ), kan het goed zijn om als 

gemeente jonge bijstandscliënten te stimuleren (terug) naar school te gaan of hen 

een werk/leeraanbod te doen, zodat hun uitgangspositie op de arbeidsmarkt 

verbetert. 

Gezondheid/welzijn 

Een slechte gezondheid geeft een verhoogd risico op armoede en is daarnaast een 

van de mogelijke gevolgen van armoede. Gemeenten hebben binnen de Wet 

Publieke Gezondheid bepaalde taken en verantwoordelijkheden. Het stimuleren van 

een gezonde levensstijl is daarbinnen een moeilijke, maar niet onmogelijke taak. 

Een gemeente kan ervoor zorgen dat bewegen en sporten laagdrempelig en 

toegankelijk zijn voor iedereen. In het bijzonder de burgers met een verhoogd risico 

op armoede. Bijdragen vanuit het Maatschappelijk Participatiefonds zijn hiervoor 

geschikt, maar niet afdoende. De mogelijkheden voor kinderen en volwassenen om 

in de publieke ruimte te bewegen zijn even goed belangrijk. Openbare sportvelden 

en trimbanen behoren tot de mogelijkheden. 

 

Een mogelijke aanpak voor een gezonde leefstijl voor jongeren biedt het project 

JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht), een integrale methodiek waarbij alle lokale 

partners (van de supermarkt tot de huisarts) worden betrokken om een omgeving te 

creëren die kinderen en jongeren stimuleert een gezonde leefstijl aan te hangen87. 

De methodiek blijkt in Frankrijk zeer succesvol in het terugbrengen van overgewicht 

en kent in Nederland al enkele gemeenten die de aanpak hebben geïmplementeerd. 

                                                
83 Meijer, Schuldhulpverlening in de keten, 11. 
84 Hoff, Uit de armoede werken, 25. 
85 Herweijer, Gestruikeld voor de start, 108. 
86 Herweijer, Gestruikeld voor de start, 108. 
87 

www.jogg.nl 
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Overerfbaarheid 

Een van de mogelijke oorzaken van de overerfbaarheid van armoede is het gebrek 

aan voorbeeldfiguren voor kinderen uit arme gezinnen. Door het in contact kunnen 

komen (via school, (sport)verenigingen, et cetera) met andere kinderen die niet in 

armoede leven, komen kinderen in aanraking met positieve voorbeelden. Kinderen 

die in een gezin met een laag inkomen en/of eenoudergezin wonen, kunnen 

daarnaast veel profijt hebben bij iemand die talent in ze ziet en dat kan stimuleren. 

Denk aan een muziekleraar of een trainer, maar ook aan ouders van vriendjes/ 

vriendinnetjes waar een kind over de vloer komt. De inzet op maatschappelijke 

participatie van kinderen uit arme gezinnen is daarom cruciaal 88. 

Negatieve neveneffecten van armoede beperken 

Naast het minimaliseren van kansen dat iemand in armoede raakt, is het belangrijk 

de negatieve gevolgen van armoede tegen te gaan. Deels kan dit door 

inkomensondersteunende maatregelen. Deze lopen over in regelingen die gericht 

zijn op het maatschappelijk kunnen participeren. Deze regelingen worden vaak niet 

gebruikt door mensen die er wel recht op hebben. Niet-gebruik van regelingen 

tegengaan is dus een middel om de negatieve effecten van armoede te 

verminderen. (Psychosociale) ondersteuning kan worden ingezet om de stress en 

andere mentale problemen die mensen in en door armoede kunnen ervaren, te 

verminderen. 

Participatie bevorderende regelingen 

Om de participatie van mensen met een laag inkomen te bevorderen, hebben veel 

gemeenten stadspassen (kortingspassen, minimapassen) die korting bieden op 

recreatieve, sportieve, culturele en welzijnsinstellingen. Soms kunnen niet-minima 

de pas tegen betaling aanschaffen. Ridderkerk heeft ook een stadspas, namelijk de 

Rotterdampas voor de regio Rotterdam die voor € 5,- verkrijgbaar is voor mensen 

met een minimuminkomen. 

 

Bijzondere bijstand kan soms worden gebruikt voor arme gezinnen met kinderen 

voor bijvoorbeeld het kopen van schoolspullen, of contributie voor (sport)-

verenigingen. Tot slot zijn lokale Participatiefondsen gericht op het vergroten van de 

participatie van kinderen en volwassenen die in armoede leven. In Ridderkerk 

bestaat het Maatschappelijk Participatiefonds, dat voor schoolkosten en ook voor 

sport-culturele en sociaal-culturele activiteiten middelen ter beschikking stelt aan 

minima-huishoudens. 

 

Voor participatie is het eveneens belangrijk om in staat te zijn te beschikken over 

vervoer (naar familie en locaties waar activiteiten plaatsvinden). Vervoerspassen 

voor minima (of regelingen vanuit de Wmo) kunnen hiervoor een oplossing zijn. 

Ridderkerk heeft een dergelijke Wmo-regeling. 

 

Een belangrijke bron van ondersteuning kan eveneens gehaald worden uit de inzet 

van vrijwilligers. Zij kunnen inwoners meer activeren, zelfs als er geen middelen zijn. 

                                                
88 Guiaux, Voorbestemd tot achterstand, 27-28. 
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Een vrijwilliger kan daarbij fungeren als luisterend oor. Er zijn in Nederland tal van 

‘maatjes’-projecten, soms speciaal voor kinderen, die participatiebevorderend 

werken. Het is ook interessant om te onderzoeken of leden van de doelgroep zelf als 

vrijwilliger aan de slag kunnen. In Ridderkerk bestaan er meerdere vrijwilligers-

projecten voor de doelgroep, zoals thuisadministratie en klussendienst voor ouderen 

(door de SWOR) en maatjesprojecten voor inburgeraars en ouders van kinderen die 

de overstap naar het voortgezet onderwijs maken. 

 

Voedselbank 

In Ridderkerk is net als in veel gemeenten een voedselbank actief. De meeste zijn 

lid van de stichting Voedselbanken Nederland. Hun rol is ‘tijdelijk de druk van de 

ketel halen’89 door het uitdelen van voedselpakketten. Mensen die minder dan een 

bepaald bedrag aan leefgeld per maand overhouden, kunnen in aanmerking komen 

voor een pakket. Vaak is dat voor een bepaalde maximale duur, namelijk drie jaar, 

even lang als een eventueel schuldregelingstraject. De aanmelding geschiedt via 

een hulpverlener. Veel voedselbanken geven aan dat zij door hun laagdrempelige 

aard mensen over de vloer krijgen die (nog) niet in beeld zijn bij gemeenten en zij 

vormen daarmee een belangrijke opening voor de aanbieding van eventuele 

noodzakelijke ondersteuning door de gemeente en andere maatschappelijke 

organisaties90. De Voedselbank in Ridderkerk gaf niet aan mensen in beeld te 

hebben die de gemeente niet kent als minima, maar ze geven wel aan dat hun 

komst naar de Voedselbank een ingang kan bieden voor ondersteuning op andere 

levensdomeinen. Een medewerker van de gemeente is nu bij de Voedselbank 

aanwezig, iets wat door de Voedselbank en de burgers die er komen, wordt 

gewaardeerd. 

 

De behoeften die voedselbanken hebben aan (gemeentelijke) ondersteuning 

verschillen sterk per voedselbank. Wel was het in 2010 nog zo dat veel 

voedselbanken aangaven continuïteit beter te kunnen borgen en noodzakelijke 

investeringen beter te kunnen doen door (structurele) subsidie91. Door de 

aanhoudende crisis is er bij steeds meer voedselbanken een tekort aan levens-

middelen, terwijl tegelijkertijd de vraag toeneemt92. Diverse voedselbanken hebben 

een klantenstop aangekondigd omdat zij de stijgende vraag in combinatie met het 

dalend aanbod niet aankunnen. 

Sociale cohesie/het eigen netwerk  

Zoals besproken, is sociale uitsluiting een belangrijk negatief effect van armoede. Dit 

suggereert dat het versterken van het eigen netwerk hen zal helpen. De nadruk op 

versterking of inzet van het eigen netwerk is een ontwikkeling die al lang gaande is, 

maar een stimulans heeft gekregen door de Wmo. Aan deze ontwikkeling kleeft een 

                                                
89 www.voedselbankennederland.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=81&Itemid=85 
90 Andrew Britt e.a., Quickscan Voedselbanken 2010 2e meting, BMC Onderzoek (Den Haag 2010) 28. 
91 Britt, Quickscan Voedselbanken, 30. 
92 Andreas Kouwenhoven, ‘Klantenstop bij voedselbank in Rotterdam na groeiende hulpvraag’, NRC Handelsblad, 

(30-03-12) 2.  
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risico:  heel veel mensen halen doorgaans veel steun uit hun eigen netwerk maar 

juist de groep die de steun hard nodig heeft, ontbeert dit netwerk vaak.93 Een 

mogelijk struikelblok dat genoemd wordt als het gaat om de oplossingen die het 

eigen netwerk kan bieden, is het feit dat het netwerk van arme mensen (als ze al 

een netwerk hebben) vaak bestaat uit personen met vergelijkbare problematiek. Wel 

zijn er genoeg voorbeelden van ‘kwetsbare‘ mensen die zich inzetten met en voor 

elkaar.94 Dat heeft voor- en nadelen. In het rapport Participatie Ontward van Movisie 

staat daarover: 

 

‘Het blijkt bovendien voor een hulpbehoevende gemakkelijker te zijn een beroep te 
doen op een naaste waar ook iets mee aan de hand is dan op iemand die 
bijvoorbeeld een succesvolle carrière heeft. Er kleven echter nadelen aan het 
mobiliseren van hulpbronnen binnen een homogene groep, ook wel bindend sociaal 
kapitaal genoemd. Zo is het risico op overbelasting en uitval groter wanneer vooral 
kwetsbare groepen onderling zorg voor elkaar dragen. Dan is het juist wenselijk dat 
de afstand tussen kwetsbare en weerbare groepen wordt overbrugd. Hiervoor wordt 
de term overbruggend sociaal kapitaal gebruikt. Bepaalde kwetsbare groepen, zoals 
mensen die in armoede leven, of mensen met psychische problemen zijn gebaat bij 
andere ‘rolmodellen’ dan alleen van lotgenoten. Uit onderzoek blijkt dat het creëren 
van overbruggende sociale relaties bijzonder lastig is.’ (p. 189) 
 

De kracht van informele zorg (zowel vanuit het eigen netwerk als in enig 

georganiseerd verband, zoals vrijwilligerswerk) is dat het de flexibiliteit heeft om 

buiten de hokjes en kaders te treden van de formele ondersteuning. Dat het uit 

eigen beweging gebeurt (en niet vanuit wet- en regelgeving) kan als een ontzettende 

opluchting worden ervaren door de ‘hulpbehoevende’ 95. 

Maatschappelijk werk 

Algemeen maatschappelijk werk is laagdrempelige hulpverlening voor mensen die 

vragen hebben over allerlei problemen. Van relatie- en gezinsproblemen tot 

opvoedingsproblemen tot huiselijk geweld en psychosociale problemen. Mensen 

met financiële problemen kloppen geregeld aan bij maatschappelijk werk. Dat is 

belangrijk omdat financiële problemen andere problemen kunnen veroorzaken of 

verergeren. In Ridderkerk is maatschappelijk werk ook actief. Vivenz verzorgt dit in 

de gemeente. 

 

Door het geven van psychosociale ondersteuning kan stress worden verlaagd. 

Daarnaast kunnen ‘cliënten’ wegwijs worden gemaakt in de andere vormen van 

ondersteuning die er voor hen zijn. Bijvoorbeeld regelingen en toeslagen waar de 

cliënt niet van op de hoogte is. 

 

                                                
93 Marjet van Houten en Aletta Winsemius, Participatie Ontward. Vormen van participatie uitgelicht, Movisie 

(Utrecht 2010) 177. 
94 Van Houten, Participatie Ontward, 177. 
95 Van Houten, Participatie Ontward, 184. 
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Andersoortige ondersteuning aan huis kan eveneens zinvol zijn. Zo kan het zinvol 

zijn om vrijwilligers in te zetten die hulp bieden. Denk daarbij aan klusjes in huis 

(woonkwaliteit bevorderend), administratieve hulp, een formulierenbrigade, et 

cetera. De ontwikkelingen in de Wmo bieden een kans voor de ontwikkeling van 

dergelijke steunsystemen van informele ‘zorg’. De thuisadministratie en klussen-

dienst is voor ouderen in Ridderkerk beschikbaar, maar niet voor jongere minima. 

De formulierenbrigade bestaat ook in Ridderkerk en heeft zitting in het gemeente-

huis. 

Tegengaan niet-gebruik 

Naast de (gemeentelijke) regelingen die hierboven al genoemd zijn, bestaan er meer 

toeslagen en (inkomens)ondersteunende regelingen waar mensen met een laag 

inkomen een beroep op kunnen doen. Dit om het bestaansminimum voor alle 

huishoudens te garanderen. Denk hierbij aan zorgtoeslag, huurtoeslag, et cetera. 

Deze zijn alleen effectief als zij worden gebruikt door de doelgroep. Hoe bekender 

een regeling, hoe groter het deel van de doelgroep dat de betreffende regeling 

gebruikt. Stap 1 is dus de bekendheid van de regelingen vergroten. Met name 

regelingen die ervoor zijn om de gevolgen voor kinderen in armoede te 

minimaliseren, zouden optimaal gebruikt moeten worden. Alleen zo kunnen 

kinderen, die letterlijk en figuurlijk ‘het kind van de rekening’ zijn, zoveel mogelijk 

worden ontzien.96 

 

Er is onderzoek gedaan naar de achtergrondkenmerken van ‘niet-gebruikers’. Het 

blijkt dat werkenden vaker regelingen niet gebruiken dan mensen met een uitkering 

of gepensioneerden. Verder zijn jongeren (tot 25 jaar) oververtegenwoordigd onder 

de niet-gebruikers97.  

 

Bij de groep werkenden is de oorzaak van het niet-gebruik vaak de gedachte ‘er 

toch geen recht op te hebben’. Bij jongeren heeft het er vooral mee te maken dat zij 

‘nieuwe rechthebbenden’ zijn en (nog) niet op de hoogte zijn van de mogelijkheden. 

 

Gepensioneerden en bijstandsgerechtigden vormen een relatief kleine groep ‘niet-

gebruikers’. Een uitzondering hierop is de groep (niet-westerse) allochtone ouderen 

voor wie taal een belemmering kan zijn. 

 

Oorzaken van niet gebruik op een rij: 

- Onbekendheid (mensen kennen de regeling simpelweg niet). 

- Onterechte aanname niet in aanmerking te komen. 

- Angst voor gevolgen bij aanleveren van verkeerde informatie (mensen zijn bang 

achteraf geld te moeten terugbetalen als zij bijvoorbeeld hun inkomen verkeerd 

aanleveren, dus vragen zij liever niets aan). 

- Dusdanige stapeling van problemen dat zij niet in staat zijn regelingen aan te 

vragen. 

                                                
96 Integraal Toezicht Jeugdzaken, Hulpverlening aan kinderen in armoede: Nota van bevindingen Groningen, 
(Utrecht 2010). 
97 Caren Tempelman, e.a., Niet-gebruik inkomensondersteunende maatregelen, SEO, (Amsterdam 2011) ii. 
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Suggesties uit de literatuur voor het bevorderen van het gebruik van 

minimaregelingen zijn bijvoorbeeld: 

- vereenvoudigen van aanvragen (formulieren vooraf invullen, meerdere 

regelingen in 1 keer kunnen aanvragen); 

- bestanden koppelen (gemeenten kunnen hiervoor het inlichtingenbureau 

gebruiken); 

- voorlichting (zowel via de eigen gemeentelijke kanalen als via intermediairs); 

- ondersteunen (door bijvoorbeeld het actief benaderen van groepen waar een 

grotere kans is op een hulpbehoefte)98. Actief inkomensondersteunende 

regelingen aanbieden, zeker waar de regelingen gericht zijn op het welzijn van 

kinderen in armoede99; 

- deelnemen als gemeente aan websites als BerekenUwRecht of Rechtop, waar 

burgers op een simpele manier kunnen nagaan waar de gemeente 

ondersteuning op biedt. Ridderkerk neemt deel aan Rechtop. Let wel, minima 

hebben relatief vaak geen toegang tot internet100. Fysieke folders zijn daarom 

ook onmisbaar, ook Ridderkerk gaat deze folders verspreiden. 

Mensen (blijvend) uit armoede helpen 

Een recente inventarisatie onder een aantal inwoners van Groningen die uit een 

armoedesituatie zijn gekomen, toont dat de eerste stap bij een hulpvraag rondom 

armoede bestaat uit het creëren van stabiliteit. ‘Eerst moeten crisissituaties worden 

opgelost, zodat de weg vrij is voor activering’101. 

 

Uit het onderzoek van het SCP Uit de armoede werken blijkt een baan hebben of 

vinden geen garantie om niet-arm te zijn of (blijvend) uit armoede te ontsnappen. Als 

mensen uit de armoede ontsnappen, dan is dit echter meestal wel toe te schrijven 

aan het vinden van werk, meer uren werken of beter betaald werk.102 Een goede 

arbeidsmarktpositie door opleiding en/of werkervaring is hierbij cruciaal. 

Stabiliteit in iemands leven brengen door middel van een integrale aanpak op maat 

Dat meer of beter betaald werk een oplossing is om uit armoede te ontsnappen 

klinkt – en is misschien – vanzelfsprekend. Juist mensen die in armoede leven, en in 

het bijzonder mensen die al langere tijd in armoede leven, ontbreekt het echter vaak 

aan de vaardigheden of kansen om hier zelfstandig iets aan te veranderen. 

 

Samenvattend komen voor de oplossing van armoedesituaties eigenlijk alle 

preventieve aspecten terug die wij al eerder genoemd hebben in de andere 

hoofdstukken. Uiteindelijk gaat het in de eerste plaats om de eventuele ‘crisis-

                                                
98 Tempelman, Niet-gebruik, iii. 
99 Integraal Toezicht Jeugdzaken, Hulpverlening aan kinderen in armoede. 
100 Uit onderzoek van SGBO blijkt dat het vaak om aandelen van ongeveer een kwart, tot ruim een derde gaat, 

zonder toegang thuis tot internet. 
101 Gemeente Groningen, Samen actief tegen armoede: Onderzoeksrapport voor het nieuwe armoedebeleid 

(Groningen 2012). 
102 Hoff, Uit de armoede werken, 10. 
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situatie’ op te lossen, vervolgens met de persoon zelf te kijken welke obstakels er 

zijn en deze één voor één oplossen, zonder het totaalbeeld van belemmeringen en 

mogelijkheden uit het oog te verliezen. Dit vergt veel van alle hulpverlenende 

organisaties en de gemeente, zoals een effectieve samenwerking.  

 

Mensen die een spilfunctie vervullen en draagvlak voor effectieve samenwerking 

kunnen creëren, zijn erg belangrijk; continuïteit garanderen en tegelijkertijd 

onorthodoxe initiatieven de ruimte geven. Een vraaggerichte aanpak kan daarbij als 

uitgangspunt dienen. Let wel, een vraaggerichte aanpak op maat is nadrukkelijk niet 

hetzelfde als de wens van de burger te allen tijden vervullen103. De gemeente als 

regievoerder zal dus vaak voor de lastige taak komen te staan om individuele, 

maatschappelijke en financiële belangen tegen elkaar af te wegen. 

6.2 Professionele perspectief 

Is armoede op te lossen? 

Een belangrijke afweging in het maken van minimabeleid is de visie op de mate 

waarin het mogelijk is om armoede op te lossen. Of is minimabeleid enkel in staat 

om de maatschappelijke en persoonlijke gevolgen van armoede te beperken? De 

professionals kennen vanuit de praktijk de problematiek goed en hebben een sterk 

gevoel voor wat werkt en wat niet. Ze zijn vrij positief over de mogelijkheid om 

armoede tegen te gaan. Het is díe overtuiging die hen in staat lijkt te stellen om het 

uiterste voor mensen in armoede te doen. Om iedere dag weer gemotiveerd aan de 

slag te gaan. Ze geven aan dat er een groep is die zij bedienen, die daadwerkelijk 

goed geholpen wordt, waardoor hun situatie is verbeterd. Zo geven de Sociaal 

Raadslieden aan dat ‘als je de weg wijst aan mensen die vrij plotseling met armoede 
te maken hebben, ze er dan meestal wel bovenop komen’. Het gaat uiteraard niet 

altijd zo ‘gemakkelijk’. Er is een groep, met name de ‘zorgmijders’ (die vaak ook op 

andere vlakken dan financiële, problemen hebben), in wie het belangrijk is te blijven 

investeren, aldus de vangnetfunctionaris van de gemeente. ‘Het investeren is 
ontzettend tijdrovend, maar anders gooien ze de deur dicht’. 
 

Toch zien zij duidelijk dat er een groep is die niet voorgoed, volledig uit de 

problemen te helpen is. Vaak vanwege de achterstand die mensen hebben 

(beperkte vaardigheden en positie op arbeidsmarkt, bijvoorbeeld langdurig werkloze 

mensen boven de 55 jaar) of de veelheid aan problemen. Met name als er 

verstandelijke beperkingen in het spel zijn of psychiatrische problematiek. Zoals de 

manager van Vivenz het verwoordt: ‘Je moet de capaciteiten hebben om eruit te 
komen’ of omgekeerd de Sociaal Raadslieden: ‘Je hebt de harde kern die altijd zorg 
nodig zal hebben, en het hangt van het politieke klimaat af of die zorg geboden 
wordt.’ De SWOR signaleert dat de meeste ouderen die zij ondersteunen terug 

blijven komen, ‘de meeste mensen hebben structurele ondersteuning nodig’. Bij de 

Voedselbank, die in principe een tijdelijke maatregel moet zijn voor mensen, zien ze 

ook dat sommige mensen niet goed en duurzaam uit de armoede te helpen zijn. ‘De 

                                                
103 Van Houten, Participatie ontward, 176. 
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oneerbiedig gelabelde kanslozen. Vaak mensen die alleen zijn, waaronder 
alleenstaande vrouwen met kinderen. Mensen die niet te re-integreren zijn.’ 

Eigen kracht, eigen verantwoordelijkheid? 

We komen daarbij uit op de vraag in hoeverre een beroep gedaan moet worden op 

de eigen kracht van mensen, de nadruk op eigen verantwoordelijkheid? Biedt dat de 

kans om aan of uit de armoede te ontsnappen of is een sterkere regie vanuit de 

lokale overheid noodzakelijk?  

 

Eigen verantwoordelijkheid wordt als belangrijk punt ter stimulatie genoemd door de 

professionals. De woonconsulent van Woonvisie omschrijft het als volgt: ‘Er zijn in 
Ridderkerk ondernemers die geen verzekeringen afsluiten en bij een faillissement 
met schulden en betalingsachterstanden achterblijven. Dan zeg ik trek maar aan de 
bel bij je eigen netwerk. Jij hebt verkeerde keuzes gemaakt’. Daarnaast noemt hij 

het voorbeeld van mensen die niet snel de aangeboden handreiking oppakken als 

het misgaat. ‘Je kan ze tijdig op het spoor zetten van schuldhulpverlening. Maar 70 à 
80% krijgt eerst de brief en dan de tweede brief. Dan is het ineens twee maanden 
verder. Als ze zelf een stukje verantwoording hadden genomen, dan was het niet zo 
ver gekomen. De groep die de kop in het zand steekt is het lastigste … De 
gemeente moet dan wat mij betreft ook selectief zijn in waar ze geld aan besteden: 
eerder aan een gezin dat door omstandigheden in die situatie is geraakt dan aan 
mensen die structureel de boel verstieren.’  
 

De vangnetfunctionaris van de gemeente zegt echter: ‘De nadruk op eigen kracht is 
positief, als je maar tegelijk accepteert dat er een groep is die dat niet kan’. De 

Sociaal Raadslieden onderschrijven dit en vinden dat je erin kan doorschieten als 

overheid. Zij vinden dat dat momenteel aan de hand is. Als voorbeeld noemen zij: 

‘De klant krijgt gewoon dat geld en moet alles zelf doen104. Dit is een enorme 
mentaliteitsverandering [bij de gemeente] en niet ten goede. Doorgeschoten eigen 
verantwoordelijkheid’. Desalniettemin kan een zeer directieve benadering helpen, 

geeft de maatschappelijk werkster van Vivenz aan, waarbij de professional de cliënt 

aangeeft dat hij of zij prima in staat is een aantal zaken zelf op orde te krijgen, dat ze 

daarin vaak een keuze hebben. Daarnaast kan een sterke betrokkenheid en mentor-

achtige houding goed helpen, aldus de vangnetfunctionaris van de gemeente: ‘De 
kans om te ontsnappen uit de armoede is nu groter dan vroeger, als je de juiste 
mensen om je heen hebt. Iemand die in jou gelooft of jou motiveert. Als je de kansen 
krijgt en ze ook pakt. Maar niet iedereen komt zo iemand tegen.’ 
 
Eigen verantwoordelijkheid wil volgens de professionals niet zeggen dat iemand het 

per se alleen op moet lossen, maar wel dat ze het eigen netwerk in moeten 

schakelen waar mogelijk en niet direct bij de gemeente of instellingen als de 

woningcorporatie aan moeten kloppen voor (financiële) ondersteuning. Maar ook dat 

kan niet iedereen. ‘Het zou fantastisch zijn als het kon, ik probeer het te stimuleren 
waar mogelijk. Maar het kan niet altijd en soms heeft het netwerk zelf ook niks.’, 
aldus de maatschappelijk werkster van Vivenz. Verder geeft zij aan dat ‘niet 

                                                
104 De gemeente geeft overigens aan dat budgetbegeleiding beschikbaar is voor mensen die dat nodig hebben.  
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iedereen … de persoonlijke mogelijkheid [heeft] om tijdig aan de bel te trekken. Als 
je een laag IQ hebt bijvoorbeeld. Die tref je dus via het lokale zorgnetwerk.’  

Preventie, minimaliseren gevolgen en oplossen armoede zijn aan elkaar gerelateerd 

Om armoede te voorkomen noemen de professionals een aantal maatregelen, die 

deels gericht zijn op versterking van de noodzakelijke capaciteiten en vaardigheden 

en deels op de inrichting van de ondersteuning vanuit gemeenten en maatschap-

pelijke organisaties. In de meeste gevallen zijn diezelfde maatregelen nodig om de 

gevolgen van armoede te minimaliseren en om iemand blijvend uit armoede te 

helpen, zij het soms in een andere gradatie (intensiteit). In de antwoorden van de 

professionals wordt het onderscheid tussen preventie en curatie’ ook niet altijd 

gemaakt, waardoor we nog meer genoodzaakt zijn ze als een geheel aan maat-

regelen te zien. Preventie wordt door de organisaties wel als belangrijkste speerpunt 

genoemd (‘de oplossing zit aan de voorkant’). Echter, het gaat om het totaalpakket 

aan maatregelen dat als cruciaal wordt gezien: dus zowel preventie als het 

minimaliseren van gevolgen en het oplossen van de armoede. We noemen vooral 

de maatregelen waar volgens de organisaties nog winst valt te behalen in 

Ridderkerk of die specifiek zijn voor Ridderkerk. 

 

Enkele genoemde zaken die via gemeentelijk en maatschappelijk beleid geregeld of 

verbeterd kunnen worden zijn, in volgorde van de mate waarin ze genoemd zijn door 

de professionals: 

 

- Schuldhulpverlening: Het verdient veel aandacht om de schuldhulpverlening zo 

in te richten dat de kans verkleint dat mensen die met schulden te maken 

hebben, te maken zullen krijgen met langdurige armoede. Dat betekent vooral 

tijdige actie, grote bekendheid, een goed netwerk, duidelijke afspraken met de 

klanten, intensievere begeleiding voor de mensen die het niet zelf kunnen, 

accuratesse en minimale doorlooptijden van procedures. Hier valt (in Ridderkerk) 

nog winst te halen volgens de professionals. Over de doorlooptijden wordt door 

de woonconsulent van Woonvisie gezegd: ‘Door de werkdruk duurde het vaak 
zeer lang voor er een intakegesprek plaatsvond, dan nog een tweede gesprek, 
dan kunnen de schuldeisers nog reageren … voordat het traject loopt, zijn de 
mensen vaak alweer duizenden euro’s dieper in de ellende gekomen’. 
Daarnaast verliep de overdracht van hun dossier naar de vorige schuldhulp-

verlener volgens enkelen problematisch en dat risico bestaat nu ook weer met 

de nieuwe aanbesteding voor een aanbieder van schuldhulpverlening (enkele 

burgers die wij spraken, gaven bijvoorbeeld aan dat ze al een tijd niets gehoord 

hadden). Men hoopt dat er in de aanbesteding niet te veel is gestuurd op prijs, 

maar op kwaliteit en intensiteit. Volgens de gemeente is hier in de aanbesteding 

sterk rekening mee gehouden. In aansluiting daarop had een aantal organisaties 

het op prijs gesteld als zij om input gevraagd waren bij de nieuwe aanbesteding; 

zij zien immers wat er goed gaat en wat niet. En schuldhulpverlening zou 

volgens enkele professionals een nog sterker onderdeel moeten zijn binnen de 

lokale ketensamenwerking. 

- Financiële zelfredzaamheid vergroten, bewustzijn van uitgaven vergroten, het 

eventuele probleem tastbaar maken voor de mensen zelf. Het betreft ook de 
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weerbaarheid van ouders tegen de wensen die (zij voor) hun kinderen hebben. 

De vangnetfunctionaris van de gemeente is meerdere mensen tegengekomen 

waarbij dit de armoede heeft verholpen. Bij het oplossen van armoede is dit 

uiteraard een zeer belangrijk middel, maar erop inzetten voor er problemen zijn, 

heeft hier het meeste effect. ‘Met een minimum inkomen ga je niet uit de 
schulden komen, dus je moet het voorkomen’, aldus de SWOR. 

- Eerder ingrijpen: Meerdere organisaties geven aan dat het noodzakelijk is dat 

zaken niet escaleren en mensen daardoor in een neerwaartse spiraal 

terechtkomen. Dat gebeurt volgens sommige professionals nu onvoldoende. De 

maatschappelijk werkster van Vivenz geeft daarbij nog aan dat men er eerst voor 

moet zorgen dat iemand kan overleven, voordat men andere trajecten start. Dit 

sluit aan bij wat er in 6.1 staat over stabilisatie van de crisissituatie. ‘Veel 
mensen met een depressie die doorgestuurd worden, hebben te maken met 
financiële problemen. Zo kunnen mensen ook niet uit hun depressie komen, er 
moet eerst orde op zaken worden gesteld.’ 

- Signalering goed inrichten: organisaties zouden in een breed netwerk moeten 

communiceren om bij de eerste signalen dat er op een adres financieel 

gerelateerde problemen zijn, de juiste interventie te kunnen bieden. Dit is met 

name belangrijk voor de groep mensen waarvoor snelle interventie noodzakelijk 

is, de groep die met een minder groot effect aangesproken kan worden op de 

eigen verantwoordelijkheid. De gemeente kan hierin regievoerder zijn. Met name 

de mensen die ‘achter de voordeur’ komen, kunnen daarin een belangrijke rol 

vervullen. ‘Bijvoorbeeld ook de man van de meterkast, daar heb ik ook wel eens 
meldingen van gekregen. De lijnen zijn er al wel, maar het moet intensiever’, 
aldus de vangnetfunctionaris van de gemeente. De Belastingdienst en 

deurwaarders worden daarin overigens als belangrijke partners genoemd. 

Woonvisie is hier al een belangrijke partner in: ‘Mensen met ongeopende post, 
die het ontkennen, komen wij veel tegen als wij “achter de voordeur” gaan kijken. 
Zij zijn relatief goed te ondersteunen, je kunt er snel een organisatie achter 
zetten, zoals het lokaal zorgnetwerk of de SWOR.’ Naast de financiële 

problematiek als aanleiding, is zorgen voor een goede ketensamenwerking in 

het algemeen iets wat de meeste organisaties nastreven. 

- Het verhogen van de inkomsten (onder andere via minimaregelingen), zodat 

men in staat is reserves op te bouwen. Een diaken geeft aan dat ze merkt dat de 

gemeente passief is bij het aanbieden van (inkomens)ondersteunende maat-

regelen zodra iemand in een schuldhulpverleningstraject zit. De gemeente geeft 

in reactie daarop aan dat er een gemeentelijke regisseur schuldhulpverlening 

betrokken is, die bekend is met de diverse regelingen. 

- Activering is niet heel vaak expliciet genoemd, maar de maatschappelijk 

werkster van Vivenz geeft wel een voorbeeld van hoe het kan werken. ‘Een 
ouder stel zat samen in de WAO en wilden van alles ontplooien, maar het 
ontbrak hen aan de middelen. Iedere dag een wandeling in het park, gaat ook 
vervelen. Ze zaten op elkaars lip en dat leidde tot veel stress. Nu zijn ze eigen 
hobby’s gaan ontplooien die niet zoveel geld kosten en gaat het redelijk.’ 
Activiteiten aanbieden is dus een erg zinvol middel om het mentale welzijn van 

burgers met een laag inkomen te verbeteren. Dat kan in sommige gevallen wel 

betekenen dat er een zetje nodig is. De diaken van de Hervormde Kerk geeft 
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bijvoorbeeld aan dat verenigingen van de kerk activiteiten organiseren die gratis 

zijn, ‘maar als je niet bij de kerk zit, dan zit je thuis, alleen. Ook ouderenreisjes 
worden vaak georganiseerd door maatschappelijke instellingen, maar dat kost 
geld. Als je die € 40,- niet hebt … daar kun je immers een week van leven. Ze 
moeten elke keer een ander excuus verzinnen om maar niet te hoeven zeggen 
dat ze geen geld hebben. Trots speelt hier zeker een grote rol in. Verenigingen 
zouden daar wat bewuster van mogen zijn. Denk eens na wie nooit meekomt. 
Spreek dan eens af dat iedereen in de vereniging die twee mensen vrijhoudt.’ 
 

Verder zijn nog genoemd: 

- Budgetbeheer is een goed middel voor de ‘moeilijke’ groep. 

- Integrale hulpverlening: Als andere problemen (die het risico op armoede 

vergroten) sneller en beter worden aangepakt, kan armoede worden voorkomen. 

- Het creëren van banen: zodat zoveel mogelijk mensen een inkomen boven het 

sociaal minimum kunnen verdienen en de maatschappelijke participatie wordt 

verhoogd. 

- Het versimpelen van de aanvraagprocedures van minimaregelingen, zodat 

niemand onder het sociaal minimum komt. 

- Organisaties als de Belastingdienst zouden meer rekening moeten houden met 

het besteedbaar inkomen bij het vaststellen van een betalingsregeling. 

- De SWOR heeft een financiële kaart ontwikkeld, waarmee inzichtelijk wordt 

gemaakt wie waar recht op heeft. 

- SWOR vindt het belangrijk dat de maaltijdvoorziening niet aan een marktpartij 

wordt uitbesteed, omdat zij zelf een sterke signaleringsfunctie hebben. Zij 

houden een oogje in het zeil en trekken aan de bel als zij iets constateren. 

Verder zeggen zij dat de seniorenrestaurants belangrijk zijn voor het doorbreken 

van het isolement van ouderen. ‘Ouderen gaan zich echt netjes kleden voor zo’n 
etentje’. Dat is dus belangrijk om persoonlijke verzorging te stimuleren. De 

kosten hiervoor moeten voor ouderen daarom minimaal zijn, momenteel is er 

een groep die af lijkt te haken, die er geen bijdrage meer voor krijgen. 

- Gebruik van de Voedselbank heeft niet alleen tot gevolg dat minima voldoende 

voedsel hebben, maar het kan het begin zijn van een opwaartse beweging: 

‘Sommige mensen kruipen uit het isolement om naar de Voedselbank te komen. 
Het moment dat je niet meer de schone schijn kunt ophouden. Dat is een kritisch 
moment’, aldus de Voedselbank zelf. 

Vluchtelingen 

Vanwege hun bijzondere situatie, gaan we nog kort in op maatregelen die genoemd 

zijn voor vluchtelingen in ons gesprek met de coördinator van Stichting 

Vluchtelingenwerk Maasdelta, locatie Ridderkerk. Bij vluchtelingen wordt preventie 

als zeer belangrijk gezien, misschien nog wel meer dan bij de andere doelgroepen. 

Bij hen zouden de meeste armoedegevallen voorkomen kunnen worden door de 

gevolgen te beperken van het complexe systeem van woning, werk en zorg. Dat 

betekent onder andere betere (schriftelijke) voorlichting (in hun eigen taal, waarbij 

Engels, Frans en Arabisch voor de meeste voldoet), hen niet opzadelen met 

schulden (dat onderschrijft Maatschappelijk Werk) en voor een goede samenwerking 

zorgen tussen alle organisaties die met vluchtelingen te maken hebben. Verder zijn 
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budgetcursussen erg belangrijk, omdat na alles wat de vluchtelingen mee hebben 

gemaakt de keuze om een schuld aan te gaan erg snel gemaakt is. ‘Je moet laten 
zien dat schulden op lange termijn zoveel negatieve gevolgen hebben voor hen’, 
aldus de coördinator. Verder is het belangrijk dat bij vluchtelingen rekening 

gehouden wordt met de persoonlijke geschiedenis en huidige persoonlijke 

belemmeringen. ‘Als je getraumatiseerd bent, los dat dan eerst op voordat je de taal 
probeert te leren’ en ‘Als een moeder de taal kan leren, zorg dan voor kinder-
opvang’. Tot slot wordt erop gewezen dat de verenigingen die er zijn voor en door 

vluchtelingen frequent te contacteren, beleid met hen te bespreken en ter plekke je 

gezicht te laten zien aan de vluchtelingen zelf, zodat de afstand verkleint. 

 

  

Samenwerking 

Bij de voorgestelde maatregelen hierboven is al gesproken over de samenwerking, 

met name als het gaat om signalering. De organisaties hebben wij specifieker 

gevraagd naar hoe zij de samenwerking in Ridderkerk ervaren met de andere 

organisaties in de keten. 

 

Onderling gaat de samenwerking vrij goed. Er wordt goed naar elkaar doorverwezen 

en signalen kunnen redelijk makkelijk bij de juiste partij terecht komen. ‘Dat is het 
fijne, dat Ridderkerk een dorp is. Je kent vaak al heel veel achtergrondinformatie. 
Wij hebben in het dorp echt een goed signaleringsnetwerk. Betrokken, sociaal.’, 
aldus de vangnetfunctionaris van de gemeente. ‘Maar het moet wel intensiever, 
vaak ontpoppen zich dingen als het al (bijna) te laat is.’ De samenwerking met de 

Wijzerplaats105 kan nog beter, volgens de maatschappelijk werkster van Vivenz. 

Volgens haar zien de medewerkers van de Wijzerplaats veel, maar hebben ze het 

soms te druk om signalen door te geven en weten ze niet altijd waar naar 

doorverwezen kan worden. De andere organisaties hebben wij hier niet over 

gehoord in de interviews, maar het is een punt van aandacht vanwege de 

belangrijke signaleringsrol die de Wijzerplaats kan spelen. 

 

Onderdeel zijn van het Lokaal Zorgnetwerk kost volgens sommige organisaties wel 

erg veel tijd, maar loont vanwege de mate waarin het verergering van situaties kan 

voorkomen en voor meer integrale hulpverlening kan zorgen. Men vindt het niet erg 

of juist goed dat er een bepaalde mate van versnippering is (ieder zijn eigen 

expertise en doelgroep, waardoor het bereik groter is), mits de uitwisseling en 

signalering naar elkaar toe goed functioneert. 

 

Verbindingen die nog sterker zouden mogen of die überhaupt gelegd zouden 

moeten worden volgens de professionals zijn: 

- Maatschappelijk ondersteunende organisatie moeten meer aanwezig zijn op 

laagdrempelige plekken, zoals wijkinformatiepunten, bijeenkomsten in het kader 

van de dag van de vrijwilliger en bij de Voedselbank. Volgens de Sociaal 

                                                
105 De Wijzerplaats is het loket waar iedere inwoner van Ridderkerk terecht kan met vragen over en problemen met 

wonen, welzijn, zorg, mobiliteit en inkomen. 
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Raadslieden is dat ook belangrijk, omdat ‘Wat er is, vaak in het gemeentehuis zit 
en dat is nu net niet waar je zelf heen gaat als je problemen hebt’. 

- De schuldhulpverlening staat volgens een aantal organisaties te sterk op 

zichzelf, het zou een integraal onderdeel van het welzijns- en zorgnetwerk 

moeten zijn. Tegelijkertijd geven andere organisaties echter aan dat de 

samenwerking met schuldhulpverlening al op veel vlakken bestaat. Vivenz 

(voorheen Maatschappelijk Welzijn) werkte met de vorige schuldhulpverlener al 

redelijk samen, bijvoorbeeld door een module in de budgetcursus te verzorgen. 

Ook de Sociaal Raadslieden krijgen naar eigen zeggen terugkoppeling over 

klanten in de schuldhulpverlening. En de woonconsulent van Woonvisie meldt 

dat de vorige schuldhulpverlener meewerkte aan een convenant rondom 

huisuitzetting (zie hieronder). Het is nu zaak met de nieuwe uitvoerder, die hier 

ook aan meewerkt, deze banden nog beter aan te halen. 

- De kerken worden volgens de twee diakens niet voldoende betrokken door de 

gemeente of andere organisaties, terwijl zij zichzelf zien als een belangrijke 

organisatie in de welzijnsketen. De diakens ervaren het bijvoorbeeld als onprettig 

dat zij na het doorverwijzen van cliënten naar de schuldhulpverlening zelf 

buitenspel staan en geen informatie meer krijgen. De gemeente zelf voert 

periodiek overleg met de het Interdiaconaal Beraad, maar blijkbaar zijn de 

diakens niet altijd tevreden over hun positie bij individuele cliënten. Het lijkt zinvol 

als het Interdiaconaal Beraad met de diakens afstemming zoekt over hun rol 

binnen de schuldhulpverlening (wat zij wel en niet mogen verwachten na een 

overdracht). 

- De Voedselbank geeft aan dat het erg goed is dat de vangnetfunctionaris van de 

gemeente aanwezig is bij de Voedselbank om mensen te ondersteunen. Zij vindt 

dat zij daar een erg belangrijke functie heeft voor de mensen en haar werk heel 

erg goed doet. Waar ze voor vreest is dat als de specifieke functionaris wegvalt, 

er geen, of minder goede, vervanging komt. Kortom, het is belangrijk om de 

samenwerking niet op één persoon aan te laten komen, maar op een dieper 

niveau samen te werken met elkaar. 

 

Woonvisie geeft nog aan dat het convenant Preventie Huisuitzetting bijna rond is, 

een goed voorbeeld van hoe de samenwerking opgezet kan zijn rondom een 

specifiek fenomeen. Het bevat belangrijke afspraken over de te nemen stappen, 

verantwoordelijkheden en (rondom huisuitzetting zeer belangrijk) de snelheid 

waarmee de zaken worden opgepakt en doorgespeeld aan elkaar. Wat tot slot 

belangrijk is, is dat het zorgnetwerk rondom de persoon in kwestie zich gezamenlijk 

inzet en partners niet zelfstandig de handen van een persoon af kunnen trekken. 

De rol van de gemeente 

De samenwerking met de gemeente verloopt volgens de meeste partijen goed en de 

gemeente weet redelijk goed wat er speelt. Uitzondering hierop zijn de diaconieën.  

Zij staan er voor hun gevoel redelijk alleen voor en krijgen geen (financiële) 

ondersteuning, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van hun eigen maatschappelijk werk.  
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Vrijwilligers 
De gemeente investeert volgens sommige professionals goed in vrijwilligers-

netwerken. Volgens andere professionals zou dat echter nog intensiever kunnen. 

Het lukt niet bij alle activiteiten om voldoende vrijwilligers te vinden, volgens de 

SWOR. De Sociaal Raadslieden, die ook in andere gemeenten werkzaam zijn, zien 

een duidelijk verschil in de intensiteit van het vrijwilligerswerk en de grote rol die dat 

speelt in het ontstaan en tegengaan van armoedeproblematiek. De gemeente kan 

daarin de regierol pakken. Men kan bijvoorbeeld een thuisadministratiegroep 

faciliteren (die is er nu enkel voor ouderen) of zorgen voor een formulierenbrigade 

buiten het gemeentehuis. Zoals de Sociaal Raadslieden aangeven, komt lang niet 

iedereen geregeld naar het gemeentehuis, waar de huidige formulierenbrigade 

zitting heeft. In de gesprekken met geïnterviewde burgers komt ook naar voren dat 

mensen een drempel kunnen ervaren om naar het gemeentehuis te gaan. 

 

In aanvulling daarop geeft de maatschappelijk werkster van Vivenz aan dat hulp bij 

de administratie een groot gemis is momenteel; de thuisbegeleiding vanuit de Wmo 

doet dat tegenwoordig alleen bij bepaalde diagnoses en de eigen bijdrage ervoor is 

fors. Daardoor zijn maatschappelijk werkers bijvoorbeeld vaak dagen bezig om 

iemands aanvraag voor de schuldhulpverlening op orde te krijgen. Er schijnt een 

initiatief ‘schuldhulpmaatjes’ te komen, een welkome functie dus. Het vrijwilligers-

bestand zou op termijn een probleem kunnen gaan worden (door de vergrijzing).  

 

Enkele professionals hebben het daarnaast, zoals al eerder gesproken, over de 

negatieve gevolgen van de vergrijzing en hoge arbeidsparticipatie van de 

beroepsbevolking (zeker naarmate de pensioenleeftijd omhoog gaat) voor de 

beschikbaarheid van vrijwilligers. De gemeente zou hierop moeten anticiperen. ‘De 
discussie over de rol van vrijwilligerswerk naar de toekomst toe wordt nog niet 
gevoerd’, aldus de SWOR. 

 

Op een aantal andere punten geven de organisaties nog tips voor de gemeente. 

 

- Zorgen voor (tijdig) gebruik 

van de regelingen, vooral (maar niet uitsluitend) voor de vluchtelingen. Zij 

hoeven zo niet te starten met schulden. Meerdere organisaties geven dit aan. 

- Gebruik van de regelingen is nog erg complex en bureaucratisch. Er zou meer 

sprake moeten zijn van eenmalige uitvraag.  

- En meer promotie daarvoor of actief aanbieden, want een deel van de 

doelgroep weet de weg naar de regelingen niet te vinden.  

- Het Participatiefonds wordt daarbij nog specifiek genoemd.  

- Burgers dienen correct/beleefd behandeld te worden, omdat de kans groot is 

dat zij anders afstand nemen van de beschikbare hulp. 

- Meer ondersteuning inrichten voor de groep die tussen wal en schip dreigt te 

raken. 

- Vervoer toegankelijker maken. Toen het OV uit de Rotterdampas ging, merkte 

bijvoorbeeld de Voedselbank een forse teruggang van het aantal mensen dat 

een pakket kwam halen. 
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- Breidt het Wmo-loket uit en geef de samenwerking tussen Wmo-loket en CJG 

gestalte. 

- Maatwerk en veel regelen bij de mensen thuis. Juist de moeilijke doelgroep kan 

zo succesvol benaderd worden. 

 

6.3 Ervaringsperspectief 

 

Met de geïnterviewde burgers hebben we gesproken over de hulp die zij ontvangen 

en hoe zij denken uit hun armoedesituatie te komen. Nogmaals, het betrof met name 

mensen die al langdurig in de armoedesituatie verkeerden en het aantal is relatief 

klein. Conclusies moeten dus voorzichtig gesteld worden. 

Afhankelijkheid hulp groot 

Uit de gesprekken die wij voerden, blijkt dat de wijze waarop mensen met hun 

armoede omgaan sterk verschilt. We spraken met mensen die levensmoe waren tot 

mensen die blijven vechten om eruit te komen. De meeste mensen ontvangen al 

hulp via vele instellingen: Maatschappelijk Werk, thuisbegeleiding, hulp bij de 

opvoeding (bij gedragsproblemen van kind), GGZ-instellingen, SWOR (advies en de  

klushulp), de Voedselbank, schuldhulpverlening, de kerken, et cetera. Meestal 

betreft het meerdere instellingen tegelijkertijd. Soms ontvangt men al jaren of zelfs 

decennia lang ondersteuning en lijkt het vooral gericht op het beheersbaar krijgen of 

houden van de situatie. Uiteraard hangt dit samen met het feit dat wij veel mensen 

gesproken hebben die al jarenlang in een problematische (armoede)situatie zitten. 

Deze mensen willen vooral een stabiele situatie of zijn veel bezig met hun 

lichamelijke problemen. We zouden hun levenshouding willen omschrijven als een 

overlevingsmodus. De problemen zijn soms dermate groot of het toekomst-

perspectief dat zij hebben is dermate somber, dat beheersbaarheid het hoogst 

haalbare is. Ze zijn vaak teleurgesteld in het leven en in de mogelijkheden die het 

systeem kan bieden in het verbeteren van hun leefsituatie.  

 

Toch blijft de behoefte aan de ondersteuning bestaan, om niet nog verder af te 

glijden en om de betrokken kinderen te beschermen tegen de negatieve effecten 

van de situatie. Vaak gaven de mensen aan dat ze vooral veel steun hadden aan 

hulpverleners die de tijd voor hen namen, nabelden, zaken voor hen regelden en die 

ze altijd konden bellen als er iets was. Zowel de vangnetfunctionaris als de 

ouderenadviseur, woonconsulenten en maatschappelijk werkers zijn door sommigen 

genoemd als personen die dat momenteel voor hen doen. Dat geeft hen een 

bepaalde rust en zekerheid, hoewel de situatie dan nog altijd niet gekeerd is. Robin 

(begin veertig, samenwonend) vertelt bijvoorbeeld: ‘Toen ik helemaal in de put zat, 
toen heb ik zelf contact opgenomen met Opmaat en psychische thuishulp gekregen. 
Mijn vader heeft daar een beetje op aangedrongen. En toen kwam zij eerst twee 
keer in de week en die zet dan alles op een rijtje voor je. Die belt zelf ook wel eens 
een instantie en dat scheelt. Die kennen elkaar en dan is het vaak zo geregeld.’ 
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Oplossen van crisissituatie 

De oplossing voor een groot deel van de mensen zit in eerste instantie in het 

oplossing van de (financiële) crisissituatie, een situatie die soms al jaren duurt. 

Gevraagd naar de dromen van mensen, dan wordt meermaals genoemd dat men in 

rustiger vaarwater wil komen, geen pieken en dalen meer, rust in hun hoofd. Dat 

betekent onder andere: 

- Snelle en goede schuldhulpverlening, zodat men weer kan voorzien in de 

noodzakelijke levensbehoeften van zichzelf en hun gezin. Geen van de 

personen die er momenteel (tot begin 2012 in ieder geval) mee te maken 

hadden, waren hierover positief, met uitzondering van degenen die 

budgetbeheer hadden uitbesteed. De bureaucratie, hoe begrijpelijk ook, kan in 

het begin van het schuldhulpverleningstraject, zeer vertragend werken, terwijl er 

sprake kan zijn van een crisissituatie. Burgers met schulden hebben een eigen 

verantwoordelijkheid in het traject (bijvoorbeeld voor het aanleveren van de juiste 

informatie), maar het is voor sommigen lastig om in tijden van grote spanning 

daaraan te voldoen. 

- Zolang er een geschil loopt over de uitkering, hen niet zonder inkomsten laten 

zitten106. 

- Beschikking hebben over geschikte woonruimte, zeker als er kinderen in het spel 

zijn. Iemand vertelde dat zij volgens de gemeente en de GGD in een 

‘ondraaglijke’ situatie zat, maar de regels omtrent woningtoewijzing (ook 

sloopwoningen, et cetera), zoals over geluidshinder, stonden een snelle 

oplossing in de weg. ‘Ze moeten buiten de regels omgaan’.  
- Goede communicatie in het algemeen van de instanties. Sommige burgers die 

wij spraken, gaven vaak aan geen idee te hebben wat er met hun vraag wordt 

gedaan, of opgestuurde documenten aangekomen zijn, wie er mee bezig is 

(zaken worden erg vaak overgedragen aan anderen) en wat ze kunnen 

verwachten. Iemand zegt ‘Ga naar de mensen toe, laat weten dat je met ze 
bezig bent, niet slechts beloven dat je iets hoort, laat ook echt iets horen. Laat 
zien dat je iets voor de mensen doet. Je hebt namelijk nu, terwijl je wel hulp 
krijgt, het gevoel dat je er alleen voor staat’. 

Inkomensondersteunende maatregelen 

Niet onverwacht is de meer structurele inkomensondersteuning voor de 

geïnterviewde burgers belangrijk. Het gaat daarbij onder andere om: 

- Men is afhankelijk van inkomensondersteunende maatregelen en is gebaat bij 

een snelle(re) afhandeling en uitbetaling om niet in de problemen te komen. 

Voorschieten van bijvoorbeeld contributie aan de sportvereniging van de 

kinderen zit er voor de meesten niet in. 

- Begeleiding bij het aanvragen van regelingen is belangrijk. Niet iedereen lijkt te 

weten waar men recht op heeft. Zo hebben meerdere mensen het al over de 

                                                
106 Het is altijd een lastige balans voor de uitkerende instantie om aan de ene kant mensen niet zonder inkomen te 

laten zitten en aan de andere kant niet ten onrechte iets uit te keren, wat weer teruggevorderd moet worden (extra 

schulden). Iemand vertelde dat ze op aandringen van de Sociale Dienst de kinderopvang en de bijbehorende 

toeslag aan zou houden, zodat ze aan het werk kon. Eén week werken in dat jaar zou al voldoende zijn, maar door 

zwangerschap lukte dat niet. Het leverde haar een forse schuld op bij de Belastingdienst. 
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hogere eigen bijdrage voor de ziektekostenverzekering van volgend jaar, terwijl 

de minima-huishoudens daarbij ontzien zullen worden, aldus Minister Schippers 

(VWS). Robin (begin veertig, samenwonend) geeft als tip: ‘Als mensen om hulp 
bij de gemeente vragen, is het goed als ze dan even een uur nemen voor een 
gesprek, of bij de mensen langsgaan en het stap voor stap doornemen. Kijk 
maar in het huishoudboekje, het Participatiefonds is best moeilijk te vinden … En 
op de formulieren, het staat er allemaal wel in het Nederlands, maar vraag niet 
wat voor Nederlands. Ze zitten al met allemaal problemen en dan gaan ze 
dingen op drie verschillende manieren lezen … Ze moeten de eerste keer die 
begeleiding erbij hebben. Niet eens echt begeleiding, maar dat ze gewoon de tijd 
ervoor krijgen. En als het dan goedgekeurd wordt, dan gaan ze het vanzelf wel 
doorkrijgen.’  

- De bureaucratie erachter is voor velen een belemmering. Ellen (begin vijftig, 

alleenstaand) geeft aan dat veel minima zich in een hoekje gedrukt voelen en 

vaak van het kastje naar de muur worden gestuurd. Volgens haar wordt er niet 

efficiënt gewerkt bij de gemeente. Angela (begin veertig, alleenstaande moeder) 

woonde vanwege een crisissituatie tijdelijk niet op een regulier adres in de 

gemeente: ‘Ik kreeg thuisbegeleiding, maar die hield op toen ik niet meer een 
“vaste woonruimte” zou hebben. Juist dan heb je iemand nodig en dan houdt het 
op.’ 

- Budgetbeheer is voor sommige mensen een goede oplossing. Wat hen soms 

tegenhoudt, zijn de kosten. Voor mensen met minimale middelen is dat al snel te 

veel. 

De wil om uit de armoede te raken 

Enkelen geven duidelijk aan dat zij hoop hebben op en alles willen doen om het in 

de toekomst alleen te doen. Reguliere arbeidsparticipatie is voor de meesten niet 

mogelijk, vanwege psychische of gezondheidsproblemen of een gebrek aan 

opleiding en werkervaring. We merken dat naarmate men ouder wordt (grofweg 

boven de 40), arbeidsparticipatie niet meer iets is wat men nastreeft. Toch wil een 

aantal mensen die wij gesproken hebben, meer participeren, al is het ‘maar’ via 

vrijwilligerswerk. Zij willen graag iets bijdragen aan de maatschappij (zeker voor 

lotgenoten, bijvoorbeeld via een cliëntenraad, voedselpakketten rondbrengen, of 

klushulp bieden), hun huis uit, een bepaalde regelmaat krijgen. Sander (midden 

veertig) vertelt over een klus die hij op eigen kracht voor een organisatie in 

Ridderkerk heeft gedaan: ‘En niemand wou het geloven [dat ik het kon]! Ik heb het 
helemaal in m’n uppie gedaan, dat was heel leuk. Ik heb mij hart en ziel erin gelegd. 
Je doet goed, je krijgt goed. Ik weet dat ik iets goeds heb gedaan en dat kan je me 
niet meer afpakken.’ 
 
En om zelf daadwerkelijk armoede in de toekomst te kunnen voorkomen, is het voor 

de mensen belangrijk dat men niet door regels belemmerd wordt, zoals het mogen 

volgen van een opleiding in tijden van schuldhulpverlening. Hoewel men begrip heeft 

voor het feit dat een wettelijk traject eisen aan hen stelt, maakt dat het voor hen 

moeilijk om de periode na het traject rooskleurig in te zien. Terugkeer in het 

arbeidsproces houdt voor de meeste mensen in dat ze werk kunnen doen dat zij 

leuk en interessant vinden, maar dat behoort niet altijd tot de mogelijkheden. Of het 
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wordt door de begeleiding afgeraden: ‘Ik heb huilend bij Maatschappelijk Werk 
gezeten “Ik wil naar school, ik wil werken, ik word gek van die muren thuis.”, maar  
dan is het “Nee, meid, moet je niet doen, rustig aan.” Maar nu is het te laat.’ Dit leidt 

tot afkeer van het systeem.  

Bejegening 

In het algemeen geeft men aan dat men als mens behandeld wil worden en serieus 

genomen wil worden. De zelfwaardering is laag en een onprettige behandeling helpt 

daar niet bij. Recent tevredenheidsonderzoek laat ziet dat de bejegening door de 

medewerkers van de Sociale Dienst bovengemiddeld scoort.107 Desalniettemin 

wordt de bejegening door de medewerkers van de Sociale Dienst door een aantal 

van de minima die wij spraken negatief beoordeeld.108 Mogelijk maakt hun sterke 

afhankelijke positie tijdens een crisissituatie hen extra gevoelig voor de wijze waarop 

zij behandeld worden. Volgens Petra (begin vijftig, alleenstaand en chronisch ziek) 

‘verschillen de medewerkers heel sterk in hoe vriendelijk ze zijn. Sommigen leven 
met mij mee, andere zijn heel bot en onaardig. Ze geven me het gevoel dat ik iets 
fout doe.’ En Anne (begin vijftig, alleenstaand) meldt dat ‘je af en toe vervloekt wordt 
bij de gemeente. Ik heb één goede gehad, die was rechtvaardig en eerlijk in mijn 
gezicht. Niet een nagemaakte’. Over de bejegening door de vorige schuldhulp-

verlener was, zoals al eerder gemeld, niet iedereen te spreken. Lisette (begin dertig) 

vond de consulent bijvoorbeeld wantrouwend: ‘Het was zelfs zo erg, dat hij 
beweerde dat ik zijn handtekening had vervalst’. 
 

                                                
107 ‘Tevredenheid WWB-klanten 2011: gemeente Ridderkerk’. SGBO, 2012. 
108 Van de andere burgers weten we niet wat zij van de bejegening vinden, want we hebben hier niet expliciet naar 

gevraagd. 
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6.4 Conclusies over de oplossingen van armoede 

 

Hoewel we bij de aanpak rondom armoede onderscheid kunnen maken in preventie, 

het minimaliseren van de gevolgen van armoede en het blijvend verhelpen van de 

armoede, zit er een vrij grote overlap hiertussen. Dit komt door de grote samenhang 

van de verschillende oorzaken en gevolgen, de versterking die ze onderling hebben. 

Dit betekent dat voor preventie deels dezelfde maatregelen effectief kunnen zijn als 

voor het oplossen van de armoedesituatie zelf. Een belangrijk element in de aanpak 

van armoede is dan ook een integrale benadering. Vanwege de multiproblematiek 

die in de meeste gevallen speelt (psychosociale, gezondheidsgerelateerde, justitiële 

of financiële), is inzet op één van deze onvoldoende om de situatie duurzaam te 

veranderen. Het tegelijk inzetten van hulpverlening op meerdere levensdomeinen 

heeft echter als risico dat de hulp niet goed op elkaar is afgestemd, waardoor te veel 

of te weinig hulp gegeven wordt en cliënten niet goed weten bij wie ze moeten zijn 

voor welke dingen. Dit betekent dat een duidelijke regierol belegd moet zijn binnen 

de keten. Dit kan standaard dezelfde organisatie zijn (de sociale dienst of maat-

schappelijk werk, bijvoorbeeld een gezinscoach) of afhankelijk van de situatie een 

andere organisatie. Tegelijkertijd betekent het dat de samenwerking binnen de keten 

in Ridderkerk op enkele vlakken verbeterd kan worden: gezamenlijke aanpakken 

formuleren, wederzijdse signalering van risicosituaties stimuleren en meer bij elkaar 

over de vloer komen. Tot slot wordt in het algemeen nog aangegeven door enkele 

professionals dat er meer geïnvesteerd moet worden in het behoud en versterken 

van het huidige vrijwilligerswerk. Vrijwilligers vormen een belangrijke schakel tussen 

individuen en de maatschappij en zij zijn een relatief goedkope wijze om 

laagdrempelige ondersteuning te bieden. 

 

Preventie van armoede begint met name op het vlak van versterking van de 

arbeidsmarktpositie (door scholing, taalcursussen of andere re-integratietrajecten, 

maar ook het tegengaan van schooluitval), het vergroten van de financiële 

zelfredzaamheid (denk aan budgetcursussen en opvoedondersteuning voor ouders 

met weinig middelen), goede en laagdrempelige inkomensondersteunende 

maatregelen voor degenen met onvoldoende inkomsten, hulp bij de administratie 

voor mensen die dat niet zelf kunnen en sociale contacten stimuleren voor mensen 

die dreigen in een isolement te raken. Daarnaast is een efficiënte en effectieve 

schuldhulpverlening cruciaal. Schulden (ook kleine) blijken in de praktijk namelijk 

vergaande negatieve effecten te hebben; een neerwaartse spiraal als gevolg van 

boetes, rente en het aflossen door nieuwe schulden te maken. In Ridderkerk lijkt er 

(ten tijde van de interviews in het voorjaar van 2012, toen de nieuwe schuldhulp-

verlener net was gestart) op het vlak van schuldhulpverlening een hoop verbeterd te 

kunnen worden, met name op het gebied van doorlooptijden, communicatie en 

zorgvuldigheid. De overgang naar een nieuwe aanbieder van schuldhulpverlening is 

daarbij zowel een extra risico (door de overdracht) als een kans (vanwege nieuwe 

samenwerkingsverbanden en heldere prestatieafspraken). Of de huidige aanbieder 

op genoemde zaken beter presteert, hebben wij in dit onderzoek niet na kunnen 

gaan. Wel heeft de aanbieder volgens de gemeente veel geïnvesteerd om op deze 

punten kwalitatief goede dienstverlening te bieden. 
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Daarnaast kan gesteld worden dat het snel beschikbaar stellen van ondersteuning 

een nuttige manier van armoedepreventie is in het geval van plotselinge 

veranderingen in de situatie van inwoners. Door gebeurtenissen als scheiding, het 

overlijden van de partner, baanverlies of ziekte komt de relatie tussen inkomsten en 

uitgaven vaak snel onder grote spanning te staan, terwijl de mensen op dat moment 

persoonlijk ook in een stressvolle en lastige periode verkeren. Het lukt niet iedereen 

om de uitgaven tijdig in lijn te brengen met de inkomsten. 

 

De gevolgen van armoede kunnen door de gemeente en ketenpartners deels 

tegengegaan worden door te zorgen voor voldoende participatie- en 

ontmoetingsmogelijkheden (om sociale isolatie te verminderen, zeker van kinderen 

in armoede-gezinnen en van ouderen), het versterken van netwerken voor informele 

zorg of ondersteuning, en bij te dragen aan een (blijvend) goed functionerende 

Voedselbank met gezonde voedselpakketten. Met name de gezonde inhoud van 

voedselpakketten lijdt landelijk onder de economische crisis en vormt daarmee een 

risico voor de belangrijkste voorwaarde voor gezondheid: voldoende gezond eten. 

De gemeente Ridderkerk bemoeit zich momenteel niet met de Voedselbank, maar 

zou dat net als andere gemeenten wel kunnen doen, zowel in het kader van de 

samenwerking (signalering, informatie richting doelgroep) als mogelijke steun in 

natura of geldelijke middelen, mocht de situatie daarom vragen109. 

 

Voor het oplossen van reeds bestaande armoede valt ruwweg een knip aan te 

brengen tussen het moment van een crisissituatie en de situatie van stabiele 

armoede. Bij een crisissituatie (bijvoorbeeld rondom huisvesting, veelvuldige bezoek 

van deurwaarders of beslaglegging) is het van het allergrootste belang om snel te 

interveniëren als overheid. In de meeste gevallen kunnen mensen namelijk door de 

continue aanwezigheid van angst en spanning niet zelf de situatie oplossen. Hier 

geldt dat zaken als snelle schuldhulpverlening, hulp bij het in lijn brengen van de 

uitgaven met de inkomsten en adequate woonvoorzieningen goed geregeld moeten 

zijn. Een stabiele situatie zorgt er namelijk voor dat de psychische en lichamelijke 

gevolgen van armoede relatief beperkt blijven en dat men de mentale ruimte krijgt 

om aan de verbetering van de eigen situatie (mee) te werken. Heldere, snelle en 

vriendelijke communicatie vanuit de betrokken instanties richting de burger is daarbij 

essentieel en dat is volgens burgers en professionals die we spraken niet 

vanzelfsprekend in de praktijk. 

 

Hoe is een langdurige armoedesituatie te verbeteren? En is het überhaupt een 

situatie die te verbeteren valt? De literatuur en de professionals geven duidelijk aan 

dat dat laatste zeker niet voor iedereen geldt, vanwege te complexe problematiek. 

Stabilisatie is bij deze groep het hoogst haalbare, maar dat is daarmee niet minder 

belangrijk. De persoonlijke en maatschappelijke gevolgen bij verdere escalatie zijn 

namelijk groot. Ondersteuning zit dan in beheersing van de situatie en intensieve 

hulp. De burgers die wij spraken waren in de meeste gevallen grotendeels en al 

                                                
109 Ruige, A. en Den Hartogh, V., ‘Toolkit samenwerking gemeenten en voedselbanken’, Stimulansz (Utrecht 

2009). 
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lange tijd afhankelijk van ondersteuning van de gemeente en maatschappelijke 

organisaties. Hun situatie zal niet snel of gemakkelijk te keren te zijn. Er is echter 

wel zeker een groep die uit de armoede kan ontsnappen. Door het versterken van 

persoonlijke vaardigheden, het begeleiden naar (vrijwilligers)werk en het wegnemen 

van andere belemmeringen (waar de bureaucratie en sommige wetten ook onder 

vallen), ontstaat een serieuze kans om de situatie duurzaam te verbeteren. Ook 

enkele burgers die wij spraken vertoonden de wil om hun situatie fors te verbeteren, 

maar zij zaten vaak verstrikt in een lastig systeem van schuld- en wettelijke 

verplichtingen. Langdurige ondersteuning zal voor hen nodig blijven, het probleem is 

zelden 1-2-3 opgelost. 

 

Men is het er over eens dat het nodig is om het individu aan te spreken op de eigen 

verantwoordelijkheid, maar dat dit een kwestie van maatwerk moet zijn. Niet 

iedereen heeft de energie en vaardigheden om er op eigen kracht uit te komen. Het 

gaat dan dus om, indien nodig, mensen aan te spreken op gedrag dat hun situatie 

verslechtert, het erop wijzen dat zij de enigen zijn die hun leefniveau substantieel en 

structureel kunnen verbeteren en de mensen te stimuleren het eigen netwerk (indien 

aanwezig) aan te spreken. Een deel van de mensen zal na de eerste hobbels 

genomen te hebben (al dan niet onder begeleiding) hun eigen weg in positieve zin 

vervolgen. 
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Hoofdstuk 7  
Ervaringsperspectief 

Introductie 

 

In dit hoofdstuk geven wij uitspraken weer van de geïnterviewde burgers die wij 

extra treffend vinden. We hebben geprobeerd deze per onderwerp te ordenen om 

hiermee een beeld te geven van de beleving van enkele mensen die in armoede 

leven over bepaalde thema’s die elders in het rapport vanuit andere perspectieven 

aan bod zijn gekomen. Vaak beslaan de citaten meerdere thema’s. 

 

In het belang van de anonimiteit van de geïnterviewde burgers maken wij gebruik 

van pseudoniemen. Hier volgt een korte situatieschets van de burgers wiens citaten 

in dit hoofdstuk terug komen. 

 

- Sander. Eind 40, samenwonend. Heeft een thuiswonende dochter van 10. 

Leeft al langere tijd in armoede en heeft schulden.  

- Fiddah. Vrouw van begin 60. Heeft kinderen die zelfstandig zijn. Leeft al 

lange tijd in armoede. Heeft nu nog schulden. Hoopt binnen enkele jaren 

schuldenvrij te zijn.  

- Angela. Alleenstaande van begin 40. Dochter van 12. Ongeveer één jaar in 

armoede. Heeft (in verhouding tot anderen) een relatief kleine schuldenlast 

(alleen bij de belastingdienst).  

- Robin. Man van begin 40. Chronisch ziek. Samenwonend. Zelf inmiddels 

schuldenvrij (Wsnp doorlopen). Partner heeft wel schulden. Leeft ongeveer 4 

à 5 jaar in armoede.  

- Paula. Weduwe van begin 60. Ruim 7 jaar in armoede, geen schulden.  

- Lisette. Begin 30. Alleenstaande moeder van 3 jonge kinderen. Heeft 

schulden (doorloopt nu de Wsnp).  

- Anne. Begin 50. Alleenstaand. Kinderen zijn het huis uit. Heeft schulden (zit 

vrijwillig in budgetbeheer).  

 

 

Wat doet armoede met je sociale contacten? 

 

Sander: ‘Je gaat eigenlijk alles verliezen, je vrienden… het is gewoon zo, want als je 
het niet terug kan betalen dan kan je wel bellen van “ja sorry, sorry”, maar de maand 
erop is het weer van “sorry, sorry”.  
‘Ik ga wel eens een keer per week naar een kennisje toe, maar dan ben je 
uitgepraat. Want de rest van de kennissen die je hebt, hebben allemaal een baan, 
die zien jou niet zitten. Zo voelt het dan.’ ‘Mijn partner komt helemaal het huis niet 
meer uit, omdat ze zich schaamt voor haar slechte gebit. Ze durft niet meer te 
lachen.’ 
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Fiddah: ‘Het is heel goed dat de gemeente dit onderzoek doet, want de gemeente 
moet weten hoe de mensen leven, de gemeente moet het zien. Ik leef binnen 
gesloten deuren, niemand weet van mijn positie.’   
 
[BMC: Komt u veel buiten?] 
Fiddah: ‘Nee, wat moet ik doen buiten, ik heb geen geld? Ik doe wel rondjes hoor, 
en dan kom ik thuis. De buren groet ik, maar verder spreek ik ze niet echt. Waarom 
zou ik ze spreken? Sommige  mensen willen alles weten, maar daar heb ik geen zin 
in. Niks van die nieuwsgierige mensen.’ 
 
[BMC: Wat houdt u ongeveer over per maand?] 
Paula: ‘Dat verschilt, de ene maand zit het water erbij, en de andere niet. Ongeveer 
iets van 200 of 300 euro. Zoiets. Maar je krijgt dan natuurlijk geen voedselbank 
meer. Dat is teveel. Als je 175 euro overhoudt, dan krijg je een voedselpakket. Maar 
ik mag daar nog koffie komen drinken, dus dat vind ik wel lekker. Want ik heb daar 
drie jaar gebruik van gemaakt. En je gaat je zo één voelen met die mensen. Ik voel 
me eigen daar echt wel prima op mijn gemak daar.’ 
 
Robin: ‘Sommige mensen zeggen “Ik ga gewoon als jou doen, dan maak ik hier en 
daar een paar schulden en dan wordt alles voor me geregeld”. Maar ze zien je op de 
goede dagen. Heel soms ga ik naar de kroeg, voor de sociale contacten. En bier is 
een goede pijnstiller. Maar dan leg je maandag en dinsdag plat op de bank en dan 
zien ze je niet.’ 
 
 
Maatschappelijke participatie 

 

[BMC: Kost alles geld?]   
Angela: ‘Ja en het wordt steeds duurder ook. Je merkt het aan datgene wat je 
overhoudt. Kijk maar eens als je naar het zwembad gaat, dat kost je klauwen met 
geld. Laat staan als je naar de dierentuin wil tijdens de vakantie. Dat is gewoon niet 
op te brengen, zeker niet voor een alleenstaande… Gelukkig krijg je wel geld voor 
kleding voor je dochter van de Belastingdienst, maar je wil zelf ook wel eens een 
nieuwe broek aan je kont in plaats van alleen tweedehands krijgertjes…’  
 
[BMC: Zou u meer mensen willen ontmoeten?] 
Fiddah: ‘Ik heb liever dat ik rust heb, anders ga ik meer dingen in mijn hoofd zetten 
van andere mensen. Daar kan ik niet tegen. Ik vind alles zielig. Ik ben zelf zielig, 
maar ik vind andere mensen ook zielig. Als ik gezond ben, dan wil ik graag iets 
doen, ik heb vroeger altijd gewerkt, altijd.’ 
 
Paula: ‘Mijn wensen zijn helemaal niet zo overdreven hoor. Weet je wat ik graag wel 
een keer zou willen? En dan ga ik terug naar mijn kindertijd, dan ben ik niet dement 
aan het worden hoor! Ik zou graag een keer naar de Efteling willen. Dat klinkt 
misschien raar in je oren… Ja, maar ja, daar ga je niet alleen naar toe natuurlijk. Als 
ik met iemand anders zou gaan, dan zou ik voor hun moeten betalen en dat kan ik 
natuurlijk helemaal niet.’ 
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[Voelt het alsof u niet meer deelneemt aan de maatschappij?] 
Robin: ‘Ja, in principe wel. Je gaat niet naar je werk, je komt niet in het proces, je 
hebt je sociale contacten niet. Laat ik het simpel zeggen. Als jij vrijdagmiddag 
thuiskomt en je hebt de hele week gewerkt. Dan smaakt het biertje toch een stuk 
lekkerder dan als je de hele week op de bank hebt gelegen en drie keer moet 
zuchten en steunen omdat je twee slechte dagen hebt gehad. En dat je eigenlijk je 
huisje een beetje op wil knappen, maar dat weer uit moet stellen omdat er iets 
anders is tussengekomen.’ 
 
Lisette: ‘Mijn grootste droom? Een leuke fulltime baan! Het hoeft niet veel te 
verdienen, als het maar leuk is… Omdat je daarmee verder komt. De consulent van 
de gemeente zei tegen me “Is het wel verstandig om fulltime te willen werken als je 
het niet meer trekt?” Weet je hoeveel rust een fulltime baan mij geeft? Wat er 
allemaal wegvalt aan stress? Ook het beeld naar mijn kinderen toe. Dat ze terug 
kunnen kijken en trots op me kunnen zijn… Daar ben ik wel eens bang voor. Dat ze 
dat niet zullen hebben.’ 
 

 

Wat doet armoede met kinderen? En wat doet het met hun ouders? 

 

Angela: ‘En dan heeft mijn dochter ook dingen. Dat ze met haar vriendinnetjes wil 
gaan zwemmen en dat moet je haar allemaal ontzeggen. Ik laat nog liever wat eten 
staan zodat zij iets kan doen. Dat ze een keer iets leuks kan doen zoals naar de 
disco, is voor mij belangrijker dan dat ik mijn eten heb, zeg maar.’ 
 
Lisette: ‘De mooie dingen in het leven?’ [Moet even lachen en heel hard nadenken] 
‘Mijn vrije weekenden zonder de kinderen. Dan kom ik volledig tot rust. Dan ben ik 
bij mijn vriend of andersom en dan gaat de telefoon uit. Dan wil ik door niemand 
gestoord worden. Ik geniet van de kinderen hoor, echt waar, maar alles draait om 
hun. Ik ben ook een mens.’ ‘Ik heb de Rotterdampas en een zooi bioscoopbonnen 
zodat ik gratis naar de film kan. Dat is echt genieten. Eén keer per jaar gaan we 
naar Blijdorp voor € 4,-.’ 
 
[BMC: Hoe was het om drie kinderen op te voeden met weinig geld?] 
Fiddah: ‘Ja, was lastig. Het was stressvol, als je mij toen zag bij de crisisopvang, 
met drie kinderen achter me, zonder tandenborstel, zelfs geen pyjama. Om hun te 
laten leren, heb ik schulden gemaakt, maar als zij maar goed leren.’  ‘Maar zij zijn 
groot geworden, zij hebben baantjes gehad. Zij hebben mij ook met hun baantjes 
geholpen. Alle kinderen maken fouten, maar ik ben trots op hun. Ik heb God 
gevraagd hun te helpen. En zij hebben een dak boven hun hoofd. Dus wat wil ik nog 
meer?’ 
 
Sander: ‘Met name over de gezondheid van onze dochter maak ik mij zorgen. Het is 
pijnlijk als je je kind elke keer bij opa moet brengen omdat ze daar goed te eten 
krijgt. Vervelend omdat het je het met een doel doet, niet omdat het gezellig is. Het 
zit zo in je hoofd: ‘Neem haar nou morgen mee, het liefste een week’, dan weet ik ze 
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dat ze te eten krijgt. Ze weegt nu 27 kilo [10 jaar, gezond gewicht 10-jarigen is 35 
kilo], maar ja, ze is wel de mooiste.’ 
 
 
Gezond eten, gezond leven 

 

[BMC: Lukt het om voor voldoende eten te zorgen?] 
Robin: ‘Als je een beetje creatief bent en je gaat niet bij een afhaaltent lunch halen, 
dan kom je een heel eind natuurlijk. Je kijkt naar koopjes. Ik koop alleen maar vlees 
van 50% korting. Dat is nog één dag goed, dus dat gooi je in de vriezer. En zo moet 
je naar dingen zoeken. En als je een keer echt krap zit, dan maak je kippensoep of 
pasta en daar kom je een heel eind mee.’ 
 

 

Relatie met instituties (zoals de gemeente) 

 

Robin: ‘Een heleboel mensen hebben veel moeite om naar de gemeente te gaan en 
dat heb ik zelf ook wel een beetje. Maar je moet gewoon denken “ze bijten niet” en 
“zij doen ook gewoon hun werk”. Maar je komt altijd met de vraag “Kunt u mij 
helpen?”.’  
 

Angela: ‘Ik denk dat ik sowieso niet snel meer bij de gemeente aanklop. Ik ben daar 
door sommige personen gewoon onbeschoft behandeld. Dat je geld van een ander 
moet vragen, is al niet fijn, en dan zó behandeld worden. Doe je werk en blijf 
menselijk en behandel mensen niet als een klein kind. Je hoofd zit vol, je kan iets 
vergeten. UWV en de Sociale Dienst waren kleinerende ervaringen.’ 
 

Robin: ‘Kijk, alles wat je bij de gemeente doet, daar heb je een stapel papierwerk 
voor nodig. Het voelt soms raar, want waarom moet ik de gemeente vertellen 
hoeveel geld zij mij betalen aan uitkeringen?’ 
  
Robin: ‘Als je eenmaal weet hoe die formulieren werken en je kopieert dat … Soms 
vergeet je wat, moet je het erbij zoeken. Het is werkelijk een klusje van een 
kwartiertje. Maar een heleboel mensen lopen vast. Hebben ze al schulden en dingen 
en incassobureaus. Die zien door de bomen het bos niet meer. Dan is het heel 
moeilijk om al die formuleren elke keer in te vullen. En dan als er één formuliertje 
niet bij zit, dan worden mensen bang en dan denken ze dat het allemaal afgekeurd 
gaat worden. Maar meestal krijg je gewoon een brief van “Joh, we missen dat nog”. 
Ze zouden er iets meer aan kunnen doen om mensen door die blokkade te helpen. 
En dat hoeft helemaal niet zo erg ingewikkeld te zijn.’ 
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Hoe raak je in de schulden? 

 

Lisette: ‘Vroeger kwam ik wel eens € 250,- tekort aan het einde van de maand, ik 
had echt een gat in mijn hand. Door bijvoorbeeld cd’s of films bij de bol.com te 
kopen. Of naar de McDonalds met de kinderen terwijl je er eigenlijk geen geld voor 
hebt. En dan denken “Ik zie wel hoe ik rond kom”. Geen hele heftige uitgaven, maar 
voor mij heftig genoeg. Ik had geen buffers. Later kwamen daar schulden bij, zoals 
eindafrekeningen van het energiebedrijf, kinderopvang en schulden van mijn ex.’  ‘Ik 
zat in de schuldsanering, was er bijna uit, toen er een belastingaanslag kwam van € 
5000,- (waar ik de vorige schuldhulpverlener al op had gewezen), toen is het zaakje 
gestrand. Met pijn en moeite is het nu gelukt om de uitgaven onder controle te 
krijgen.’ 
 
Sander: ‘Ik heb ongeveer € 12.000,- schuld. Het is begonnen met enkele kleine 
foute beslissingen over geld. De schuld wordt steeds groter door de aanmaningen, 
kosten voor de deurwaarder, kosten voor in beslag genomen spullen, rente, 
boetes…’ ‘En ik heb nog openstaande boetes van ongeveer €1.000, voor enkele 
minimale snelheidsovertredingen. Doordat ik de boetes niet kan betalen, komt er 
steeds een verhoging bovenop. Ik heb ook al eens een week moeten zitten, omdat 
ik de boetes niet betaalde. Daarna blijft de boete gewoon staan.’ 
 
 
Hoe ben je in deze situatie gekomen? 

 

Lisette: ‘Ik ben op mijn 16e gaan werken, omdat er geen geld was om naar school te 
gaan. Mijn ouders waren beiden alcoholist. Beiden leven nu niet meer. Anders was 
ik de verzorging ingegaan.’  ‘Na mijn scheiding ben ik in de problemen geraakt. Ik 
moest mijn baan (als nachtportier) opzeggen, vanwege de kinderen. Toen ben ik 
meerdere baantjes tegelijk gaan doen. Toen ik ongepland zwanger raakte, kreeg ik 
nergens meer een vast contract en werd ik eruit gemieterd. De uitkering kwam pas 
na 8 weken, dus toen ben ik eigenlijk gaan leven van de kinderopvangtoeslag. Maar 
omdat ik daar geen recht meer op had [want ik was werkloos] kreeg ik schulden bij 
de kinderopvang.’ 
 
 
Afhankelijkheid van anderen 

 

Anne: ‘Mijn zoon zei laatst ”Heb je wat nodig bij de winkel? Dan neem ik het voor je 
mee.” Ik krijg van mijn kinderen nog wel eens wat, weet je wel. Mijn dochter zei 
laatst ‘Het wordt Moederdag, wat heb je nodig?’. Ik zeg ‘Ik heb nieuwe schoenen 
nodig’ en dan krijg ik die. Zo zijn mijn kinderen weer, en daar ben ik wel blij mee. Ik 
ken ook mensen die veel armer zijn dan ik, die nog minder krijgen. Alles wat ik hier 
in huis heb, zoals die televisie, die heb ik niet zelf gekocht. Anders had ik hem ook 
niet kunnen hebben, dat zeg ik eerlijk.’ 
 
Anne: ‘Mijn kinderen laten mij niet zonder eten zitten. Laatst heeft mijn dochter hier 
lasagne gemaakt en dan laat ze twee stukken hier voor mij. Maar mijn kinderen 
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hoeven niet alles voor mij te betalen. Dan denk ik, “Zij hoeven niet voor mij te 
zorgen, ik moet voor mezelf zorgen”. Mijn schoondochter zei dat ik mee mocht op 
vakantie. Maar dat vind ik rot. Daar houd ik niet van. Dan zit ik op hun kosten 
daarzo.’ 
 

Robin: ‘Ik heb chronische ontstekingen overal. Het is wel jammer dat ik nu van 
belastingcenten moet leven, maar dat is het systeem waar wij op hebben gestemd 
en dat is een goed systeem. Maar je moet je eigen er niet voor schamen. Ik schaam 
mezelf er niet meer voor om niet deel te nemen aan de maatschappij. Zo voelt dat, 
want iedereen werkt en iedereen betaalt belasting natuurlijk.’ 
 

 

Effecten van armoede op gezondheid (lichamelijk en geestelijk) 

 
[BMC: Heeft u last van spanningen?] 
Fiddah: ‘Ja, natuurlijk. Te hoge bloeddruk, ziekte. Laatst was mijn giro geblokkeerd, 
toen heb ik twee dagen niet gegeten. Ik heb alleen koffie gedronken. Toen belde ik 
maatschappelijk werk, die heeft het laten deblokkeren en mij € 10,- gegeven. Ik kon 
niks meer, ben even gaan liggen. Ik heb toen van 12 uur ’s middags tot de volgende 
ochtend geslapen. Een beetje gejankt, toen naar bed gegaan.’ ‘Ik heb lang geleefd 
met problemen. Als je naar de dokter gaat, zegt hij ‘Waar heeft u pijn?’ weet ik niet 
wat ik moet zeggen, ik heb overal pijn. Ik huil mezelf vaker in slaap.’ 
 

Sander: ‘Het is werkelijk een overlevingsstrijd voor mij en mijn partner. Voor eten 
zorgen, af en toe een kleinigheidje voor onze dochter. Ik heb veel last van angsten. 
De deurwaarders en de politie kunnen ieder moment op de stoep staan, dus bij 
iedere bel staan mijn haren omhoog. Ik vlucht naar de andere kant van het huis, mijn 
partner doet open en zegt dat ik er niet ben. Eten is geen gezinsmoment meer, 
doordat we niet ontspannen aan tafel kunnen zitten, er kan ieder moment gebeld 
worden. De spanning in huis is groot, maar we proberen vol te houden.’ 
 

[BMC: En als de schuldsanering na 3 jaar is afgerond?] 
Fiddah: ‘Dan ben ik rustig, gelukkig. Een beetje sparen, misschien een beetje 
genieten. Een goed rustig leven. Als ik mijn hoofd op het kussen leg nergens aan 
denken, gewoon slapen. Nu neem ik drie tabletjes om te kunnen slapen en toch 
slaap ik niet.’ 
 
Robin: ‘Ja ik heb wel periodes gehad dat ik in paniek was. En dan kan je stilletjes in 
de hoek gaan zitten wachten tot het over is. Maar vier jaar geleden zat ik hier, toen 
was mijn zaak net uitgeschreven, mijn ex-vriendin ging weg, die nam de kat mee en 
mijn andere kat was net overleden. Toen heeft ze ook de helft van de inboedel 
meegenomen. En net toen ik het zelf weer allemaal op een rijtje had, kwam de 
Belastingdienst, die hebben mijn wagen meegenomen, mijn hele inboedel mee-
genomen. Toen dat weg was, toen kwam de maandag erop de Eneco langs, en die 
hebben ondanks dat het november was, het gas en licht afgesloten. Toen heb ik wel 
een kwartier liggen lachen, maar ben toen maar weer opgestaan en verder gegaan.’ 
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Robin: ‘Ik heb mijn tuinset binnengezet. Eenpersoonsbed had ik nog, heb ik een 
bank van gemaakt. En dan zit je ’s avonds daar in je eentje met een paar 
zwakzinnigelichtjes, en een camping-gasstel om je pannetje soep op te warmen en 
voor de rest heb je even niks. Maar het belangrijkste had ik nog, en dat is mijn huis 
en voor de rest kan je het gewoon weer opbouwen’. Alles wat hier staat, heb ik 
gekregen. Je doet het gewoon met de afdankertjes van de rest, maar daar is niks 
mis mee.’ 
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Bijlage  1  
Hoe de cijfers zijn verzameld 
 

Om de kwantitatieve onderzoeksvragen te beantwoorden heeft BMC 

gebruikgemaakt van de volgende methodieken. 

 

Aantal huishoudens onder het sociaal minimum 
De ideale benadering van het aantal huishoudens onder het sociaal minimum vereist 

inzicht in de inkomensgegevens via de Belastingdienst. In de armoedemonitor van 

2009 heeft KWIZ gebruik kunnen maken van deze gegevens voor 2008. Deze 

gegevens voor 2011 waren voor dit onderzoek niet voorhanden. Daarom is ervoor 

gekozen om gebruik te maken van de schattingsmethodiek van Stimulansz, de 

minimascan. Deze scan kan in een gegeven jaar een schatting geven op basis van 

CBS-gegevens van enkele jaren geleden (Regionaal Inkomensonderzoek) en 

macro-economische ontwikkelingen.  

 

Om de huidige cijfers toch te kunnen vergelijken met de vorige armoedemonitor, 

hebben we ook voor het jaar 2008 (waarover de armoedemonitor 2009 rapporteert) 

met behulp van de minimascan een schatting gemaakt van het aantal minima-

huishoudens. Dit aantal wijkt af van het aantal minimahuishoudens dat KWIZ in 

2009 rapporteerde. KWIZ geeft aan dat zij met hun berekening op basis van 

individuele inkomensgegevens standaard iets hoger zitten dan de CBS-schattingen. 

Dit komt voornamelijk doordat het CBS het jaarinkomen gebruikt, waardoor 

bijvoorbeeld huishoudens die korter dan een jaar onder het sociaal minimum zitten 

over het hoofd worden gezien. Ook op andere vlakken verschillen de twee 

systematieken. In onze eigen berekeningen komt de minimascan uit op aantallen 

die, ten opzichte van de aantallen minimahuishoudens in de Armoedemonitor 2009, 

11% lager zijn voor de 105%-grens, maar 24% hoger voor de 120%-grens. 

 

Vergelijking tussen de cijfers omtrent het bereik in 2011 uit de onderhavige 

rapportage en de armoedemonitor 2009, is hierdoor niet direct mogelijk. Immers de 

‘doelgroep’ waarop deze zijn gebaseerd, is anders gedefinieerd. Door in beide jaren 

(2008 en 2011) de doelgroep op dezelfde wijze te bepalen, kunnen toch trends 

rondom het bereik in kaart gebracht worden. We gaan er namelijk van uit dat er 

geen groot verschil is tussen de Armoedemonitor 2009 en dit onderzoek in de wijze 

waarop het aantal huishoudens is bepaald dat van een regeling gebruikmaakt. We 

gaan er ook van uit dat er geen regelingen verstrekt zijn aan huishoudens die niet 

aan de inkomensgrenzen voldoen. Door de KWIZ-systematiek aan te houden voor 

het bepalen van huishoudens is dit gewaarborgd (zie ook volgende paragraaf). 

 

Wat betekent dit voor de realiteitswaarde van de cijfers in dit rapport? De enige 

beperking zit in de absolute aantallen minimahuishoudens en daarmee ook de 

bereikcijfers (in procenten van de doelgroep dat van een regeling gebruikmaakt), die 

in dit onderzoek minder betrouwbaar zijn dan in de Armoedemonitor. Het aantal 
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huishoudens dat gebruikmaakt van regelingen is wel betrouwbaar en ook de toe- of 

afname in het relatieve bereik van de doelgroep ten opzichte van 2008. Het rapport 

is daarmee vergelijkend van karakter en kan tevens als verantwoording dienen met 

betrekking tot het aantal huishoudens dat gebruikmaakt van de lokale 

minimaregelingen. 

 

Gebruik van regelingen 
De verschillende afdelingen van de gemeente Ridderkerk en de Stichting 

Rotterdampas hebben gegevens aangeleverd over verstrekte regelingen in het jaar 

2011. We hebben het over de volgende regelingen: 

- Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 

- Bijzondere bijstand 

- Collectieve Ziektekostenverzekeringen 

- Maatschappelijk participatiefonds (sport/cultuur). 

- Langdurigheidstoeslag 

- Rotterdampas110 

 

Deze zijn door BMC Onderzoek op persoonsniveau (via Burgerservicenummers; 

BSN’s) gekoppeld aan cijfers vanuit de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA). 

De verstrekkingen zijn vervolgens gekoppeld aan de specifieke huishoudens (zie 

kader) om het absolute bereik in huishoudens te bepalen. Vervolgens hebben we 

ook de huishoudens naar type ingedeeld om te kunnen bepalen welk type 

huishouden meer of minder gebruikmaakt van de regelingen. 

 

                                                
110

 De Rotterdampas kan eveneens aangevraagd worden door personen die niet tot de minima behoren. Voor de 

hier uitgevoerde koppelingen en analyses was echter bekend of bezitters tot de minima behoorden. 
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Definitie van huishoudens 
Net als de armoedemonitor uit 2009 van KWIZ, wordt in deze rapportage het gebruik/bereik 
van de regelingen weergegeven in huishoudens. Hiervoor zijn personen uit de GBA 
gekoppeld aan een huishouden op een specifiek adres. We maken daarbij nog onderscheid 
naar het type huishouden. Voor het bepalen van een (type) huishouden gebruiken we de 
beslisregels die door KWIZ ook zijn gehanteerd. Deze zijn: 

 

• Indien één persoon op een adres woont, is er sprake is van een alleenstaande. 
 

• Personen op één adres waartussen geregistreerde ouder-kindrelaties of echtrelaties 
bestaan, worden tot een gezamenlijk huishouden gerekend. 
 

• Indien er één meerderjarige op een adres woont en een kind jonger dan 18 jaar met een 
ouder-kindrelatie tellen we een eenoudergezin. Indien het jongste kind in een gezin 
ouder is dan 17 jaar, tellen we deze als een meerpersoonshuishouden zonder kinderen. 
 

• Als er vier of meer meerderjarigen zonder ouder-kindrelatie op een adres wonen, gaan 
we ervan uit dat er meerdere huishoudens op dit adres gevestigd zijn. 
 

• Indien er drie meerderjarigen zonder echtrelatie op één adres wonen, kijken we naar de 
gemiddelde leeftijd. Ligt die onder de 27 jaar dan rekenen we iedere persoon als een 
afzonderlijk (studenten)huishouden. Ligt deze boven de 27 jaar dan tellen we één 
meerpersoonshuishouden. 

 

• Als er minimaal 19 personen op een gezamenlijk adres wonen, registreren we een 
institutioneel huishouden. Dit betreft 2% van het aantal huishoudens in Ridderkerk en 
deze maken niet of nauwelijks gebruik van minimaregelingen. Deze huishoudens zijn 
niet meegeteld in dit rapport. 
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Bijlage  2  
Onderwerpen interviews organisaties 
 

1. Organisatie 

 
a. Wat is de functie van uw organisatie? 
b. Op welke manier heeft u te maken met burgers die in armoede leven? 

 

2. Definitie van armoede 

 
a. Wat verstaat u onder armoede? 
b. Zijn burgers die volgens die definitie in armoede leven bij de gemeente in 

beeld of bij de instanties die te maken hebben met burgers die in armoede 
leven? 

c. Welk deel van uw ‘klanten’/cliënten leeft naar uw gevoel in armoede? 
d. Is er een groep burgers die in armoede leeft, die uw organisatie wel wil, maar 

niet kan bereiken? Hoe komt het dat u die groep niet kunt bereiken? 
e. Hoe goed werkt volgens u het hanteren van een inkomensgrens door de 

gemeente voor de bepaling van rechten met betrekking tot 
armoederegelingen? Is dat eerlijk, rechtvaardig, doeltreffend? 

 

3. Oorzaken  

 
a. Wat zijn volgens u oorzaken van armoede?  
b. Wat zijn de voornaamste oorzaken bij uw klanten? 
c. Is armoede volgens u een keuze? 
d. Kunt u een ‘type’ burger omschrijven waarvan u vaak vermoedt/weet dat zij 

in armoede leven? 

 

4. Gevolgen  

 
a. Wat voor effect heeft armoede op mensen? Wat doet het met hen? Waar ziet 

u dat in terug bij uw klanten? 
b. Wat ziet of kent u aan effecten die armoede kan hebben op kinderen in 

gezinnen? 
c. Ziet u burgers/gezinnen die in armoede leven waar de gevolgen ervan voor 

het welzijn klein of afwezig zijn? Wat typeert hen? 

 

5. Oplossingen 

 
a. Is het mogelijk om uit een armoedesituatie te komen? 
b. Wat zijn volgens u oplossingen voor wat u als armoede beschouwt? 
c. Wat zijn volgens u goede middelen om armoede te voorkomen? 
d. Hoe is de verdeling van de verantwoordelijkheid voor de oplossing van 

armoede: ligt die bij de burger zelf of bij de maatschappij/overheid? 
e. Welke ‘middelen’ die de gemeente inzet of die maatschappelijke organisaties 

inzetten ter preventie of oplossing werken volgens u goed en waar maakt u 
dat uit op? 
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f. Wat typeert mensen die uit een armoedesituatie kunnen komen? 
g. Heeft uw organisatie tot doel armoede te bestrijden en, zo ja, hoe? 
h. Met wie (welke partijen) werkt u hierin samen? 
i. Hoe is de samenwerking met de gemeente? 
j. Hoe is de samenwerking met andere organisaties die met burgers in 

armoede te maken hebben? 
k. Wat zou de gemeente kunnen verbeteren aan haar armoedebeleid? 
l. Welke ‘tip’ zou u mee willen geven aan de gemeente? 
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Bijlage  3  
Onderwerpen interviews burgers 
 

1. Algemeen 

 

In het gesprek zijn de volgende zaken in ieder geval gevraagd: 

 
a. Wat heeft u voor inkomsten? Uit werk, uitkering (wat voor?), 

toeslagen/tegemoetkomingen, alimentatie, pensioen/AOW. Hoeveel is dat 
ongeveer netto per maand? En hoeveel houdt u daarvan over na aftrek van 
vaste lasten? 

b. Heeft u schulden? En hoeveel kost u dat iedere maand? 
c. Kinderen/partner, et cetera. 
d. Huis (huur/koop). 

 

2. Mogelijke gespreksonderwerpen 

 

Deze onderwerpen zijn niet altijd allemaal ter sprake gekomen, al naar gelang er de 

gelegenheid ertoe was of het gepast was.  

 
a. Wat is de reden dat u mee wil werken aan dit gesprek? 
b. Hoe is het voor u om rond te komen van zo weinig geld? 
c. Hoe ziet uw week eruit? Sociaal/beweging/werk/vrijwilligerswerk/et cetera. 
d. Helpen anderen u met zaken als voedsel, kleding of andere zaken als u daar 

niet de middelen voor heeft? 
e. Wat moet u laten, dat u graag zou willen doen? Waarom zijn die zaken voor 

u belangrijk? 
f. Heeft u zorgen om geld? Waar maakt u zich dan zorgen over? Wat doen die 

zorgen met u? 
g. Is het makkelijk om gezond te leven als er weinig te besteden is? 
h. Hoe vindt u uw huidige leven? Wat maakt het de moeite waard en wat vindt u 

er minder fijn aan? 
i. Wat is de reden dat u in deze situatie zit? 
j. Heeft u te maken met hulpverlenende organisaties op dit moment? Hoeveel 

en welke? Vindt u dat de organisaties goed samenwerken en informatie 
uitwisselen? 

k. Zou u uw situatie willen veranderen? Welke stappen heeft u daarvoor al 
ondernomen en welke wilt u nog gaan ondernemen? Welke hulp van buiten 
heeft u daarbij nodig? 

l. Wat is uw grootste droom? 
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