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Voorwoord

Armoede is een complex probleem. De gemeente Amsterdam 
heeft een lange ervaring met het bestrijden van armoede in de 
stad. Een goed moment om de balans op te maken en te zien 
waar onze inspanningen ons hebben gebracht. Maar vooral om 
onze blik op de toekomst te richten. Want armoede neemt toe 
in Amsterdam, daar kunnen en mogen we niet van wegkijken. 
De economische crisis is nog niet voorbij en zal juist onder 
mensen met een kleine beurs nog lang haar weerslag hebben. 

De auteurs in dit boek hebben zich gebogen over vraagstukken 
rond armoede, met vaak herkenbare maar ook verrassende 
resultaten.

In de loop der jaren heb ik gezien dat armoede iedereen kan 
overkomen, door allerlei oorzaken: ziek worden, een partner 
verliezen, de woning niet kunnen verkopen. Opeens ontstaat 
een schuld, moeten de eindjes aan elkaar geknoopt worden  
en slaat de onrust toe. Armoede manifesteert zich niet alleen 
als een gebrek aan geld, maar ook in de vorm van stress.  
De handelingsruimte wordt aanzienlijk beperkt en daarmee  
de kans om volwaardig deel te nemen aan de maatschappij. 

Kan de gemeente ondersteuning bieden, en zo ja welke?  
Een strenge prikkel of een helpende hand? Het antwoord is: 
beide. We moeten streng en hulpvaardig zijn, want dat zijn 
voorwaarden voor solidariteit. 
In het beleid hebben we geleerd dat niet elke aanpak voor elke 
persoon werkt. Armoede is geen geïsoleerd probleem. Armoede 
heeft juist ook effect op gezondheid, woonomgeving en kansen 
op de arbeidsmarkt. We willen deze elementen met elkaar 
verbinden en onze aanpak meer toespitsen op wat mensen 
echt nodig hebben. 

De gemeente kan dit niet alleen. We doen het met de stad en 
daar zijn we trots op.
Ik hoop dat dit boek u inspiratie en inzicht geeft. 

Freek Ossel
Wethouder Armoedebestrijding
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9Solidariteit een 
gezicht geven
Ter inleiding

 De Nederlandse verzorgingsstaat ondergaat ingrijpende 
veranderingen. Behalve het vraagstuk van de betaal-
baarheid is ook een rode draad daarin de inzet van 

landelijke en lokale overheden om een al te grote afhankelijk-
heid van uitkeringen te doorbreken. Een korte terugblik op de 
geschiedenis is daarom interessant. Hoe komen we aan dit stelsel 
en hoe was de armoede bestrijding in de afgelopen decennia 
georganiseerd?

In de geschiedenis van onze verzorgingsstaat is de invoering 
van de Algemene Bijstandswet in 1965 een mijlpaal. Deze wet 
maakte een einde aan het tijdperk waarin mensen die het hoofd 
niet boven water konden houden, met gebogen hoofd een beroep 
moesten doen op de gemeentelijke armbesturen. ‘Van genade 
naar recht’ – zo omschreef minister Marga Klompé de wet en zij 
liet geen gelegenheid ongebruikt om te vertellen dat mensen 
voortaan met opgeheven hoofd de sociale dienst zouden kunnen 
verlaten.

De Bijstandswet maakte de overheid verantwoordelijk voor 
de bestrijding van armoede. Het ondersteunen werd definitief 
weggehaald uit de sfeer van de charitas, de goedgeefsheid van 
de welgestelden. Bijstand ontvangen werd een recht van men-
sen, bijstand verlenen een plicht van de overheid. Dat heeft 

Armoede is niet alleen een inkomensprobleem. Nijpender nog voor 
de betrokkenen zijn aspecten als eenzaamheid, werkloosheid, 
opvoedingsproblemen en gezondheidsklachten. De hardnekkigheid 
van armoede in die betekenis maakt dat een stadsbrede aanpak 
nodig is. Maatjes, mentoren, leeshulpen, coaches uit het bedrijfs
leven, vrijwilligers bij de voedselbank, initiatiefnemers van een 
loopgroep of een gratis kapsalon: zij allemaal geven een gezicht 
aan de broodnodige solidariteit van Amsterdammers onderling.

Hetty Vlug
Armoederegisseur  
van de gemeente 
Amsterdam



10 spectaculair bijgedragen aan de toename van de sociale zeker-
heid van de Nederlandse bevolking. De bijstand zorgde ervoor 
dat niemand meer in de goot terecht hoefde te komen. Zeker in 
de eerste jaren na de invoering van de Algemene Bijstandswet 
liep het aantal dak- en thuislozen in ons land zichtbaar terug; 
om pas weer te stijgen in de jaren zeventig, toen de verslavings-
problematiek in de steden om zich heen greep.

Maar de Bijstandswet veranderde ook de rechtstreekse betrok-
kenheid van mensen bij elkaar. Door de verantwoordelijkheid 
geheel te leggen bij de overheid verticaliseerde de wet de organi-
satie van solidariteit: burgers betaalden belasting aan de nationale 
overheid die deze inkomsten herverdeelde in de samenleving, 
onder meer aan mensen die in nood verkeerden via de Bijstands-
wet. Daarmee verminderde het belang van de rechtstreekse, 
horizontale organisatie van solidariteit, in Nederland vanouds 
grotendeels vormgegeven in kerkelijke verbanden.

 Armoedebestrijding werd in de eerste plaats ambtenarenwerk. 
Sterker: wie in armoedige omstandigheden verkeerde, wendde 
zich eerder tot de overheid dan dat hij of zij dit in eigen kring 
ter sprake bracht. In veel gevallen gebeurde eigenlijk het omge-
keerde van wat Klompé had gehoopt: omdat de Bijstandswet de 
noodzaak om op je naasten een beroep te doen wegnam, groeide 
de verlegenheid om daar in je eigen kring over aan de bel te trek-
ken. De verticaal vormgegeven solidariteit anonimiseerde men-
sen die er een beroep op deden tot een dossier, tot mensen die 
er nogal eens in de eigen omgeving niet voor uit wilden komen.

Dat was niet het enige gevolg. Het andere was dat armoede, 
eenmaal de verantwoordelijkheid van de overheid, uit het zicht 
verdween van lokale gemeenschappen. Hier heeft een tamelijk 
voorspelbare logica haar werk gedaan: als je er niet mee te maken 
krijgt, heb je er ook steeds minder weet van. Zoals de samen-
leving individualiseerde, zo individualiseerde in zekere zin ook 
de armoede. Daarmee verdween de armoede uit beeld. We zijn 
niet voor niks steeds nadrukkelijker gaan spreken over ‘stille 
armoede’. Talloos zijn de projecten geweest in de afgelopen de-
cennia die gepoogd hebben armoede een gezicht te geven. Foto-
reportages, verhalen uit de bijstand, televisiedocumentaires – 
het zijn allemaal pogingen om een terrein te ontsluiten dat voor 
de meeste burgers onbekend is geworden.

Nationale verzorgingsstaat à la Beveridge

Het verstrekken van bijstandsuitkeringen was niet het enige in-
strument dat de overheid ter beschikking had om armoede tegen 



11te gaan. De hele ontwikkeling van de naoorlogse verzorgings-
staat is van dat doel doordrongen geweest. Als reactie op de 
verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog zette de nationale 
overheid zich op de kaart om onzekerheid en armoede te boven 
te komen. Tot die tijd was de overheidsinzet op sociaal-maat-
schappelijk terrein bescheiden geweest; dit veld werd gedomi-
neerd door het particulier initiatief.

De grondslag voor deze ingrijpende verandering werd tijdens 
de oorlogsjaren gelegd door de Engelse jurist Wiliam Beveridge, 
die in 1942 in opdracht van de Engelse regering de contouren 
schetste van een nieuw systeem van sociale zekerheid. De Neder-
landse regering in ballingschap zette in 1943 de commissie-Van 
Rhijn aan het werk, die een op Beveridge gebaseerd Nederlands 
stelsel van sociale zekerheid moest uitwerken. Het werk van 
deze commissie vormde de grondslag voor de naoorlogse ver-
zorgingsstaat, die door vier kabinetten onder leiding van Willem 
Drees (de eerste sociaal-democratische premier) in de steigers 
werd gezet.

Als minister van Sociale Zaken had Drees in 1947 al een 
Noodwet Ouderdomsvoorziening tot stand gebracht, die in 1957 
werd vervangen door de AOW, het pensioen voor iedereen. Dat 
leverde hem de koosnaam ‘vadertje Drees’ op en Nederland de 
uitdrukking ‘trekken van Drees’. Het was het startsein voor een 
imponerende reeks sociale wetten: de Wet op de Bejaardenoorden 
in 1961 (voor een welverdiende oudedagsvoorziening); de Kinder-
bijslagwet in 1963 (om gezinnen meer inkomenszekerheid te bie-
den); de Algemene Bijstandswet in 1965 (van genade naar recht); 
de Wet op de Arbeidsongeschiktheid (WAO) in 1967 (werknemers 
die niet meer konden werken, kregen tachtig procent van hun 
inkomen gegarandeerd); en de Algemene Wet Bijzondere Ziekte-
kosten in 1968, die mensen zorg moest bieden tegen onverze-
kerbare risico’s en het noodlot.

Binnen deze wettelijke kaders ontwikkelde de nationale over-
heid in samenwerking met gemeenten ook nog eens specifiek 
beleid om sociale ongelijkheid en achterstanden te bestrijden. 
Dat gebeurde op het terrein van het onderwijs, de arbeidsmarkt, 
gezondheid en wonen. In allerlei varianten zijn vanaf de jaren 
zeventig achterstandsscholen, achterstandswijken en achter-
standsgroepen object van beleid geweest. De wijkenaanpak, vanaf 
de stadsvernieuwing in de jaren zeventig tot de recente kracht-
wijkenaanpak van oud-minister Vogelaar, kan hier als voorbeeld 
dienen. Maar ook de aandacht voor zwakke scholen of de ge-
zondheidsbevordering van mensen in probleemwijken hoort 
hierbij. Het ging hier niet direct om een specifiek op personen 



12 gericht armoedeaanpak, maar om structureel beleid dat moest 
voorkomen dat achterstanden zich ophoopten en mensen in 
armoedereservaten terecht zouden komen.

Overheidsaandacht werkt

Het is tegenwoordig bon ton om de resultaten van deze aanpak 
te relativeren. De verzorgingsstaat verschijnt in die beeldvorming 
meer en meer als een bureaucratische moloch. Het bouwwerk 
van Beveridge is uit zijn krachten gegroeid, duur en onbetaalbaar. 
Maar de elf bijdragen van onderzoekers in deze bundel tonen 
toch ook iets anders. Ze laten met alle nuances die daarbij horen 
zien dat de aanpak wel degelijk effect heeft. Als je al de interventies 
in een formule zou moeten samenvatten, kun je zeggen dat 
overheidsaandacht werkt – of iets minder optimistisch: beleids-
matige aandacht voor achterstand van de overheid voorkomt 
erger.

Het meest optimistisch tonen zich in dit boek wellicht hoog-
leraar sociale geneeskunde Karien Stronks en senior onderzoeker 
Mariël Droomers, die op basis van onderzoek dat zij samen met 
gezondheidsonderzoekers uit Maastricht en van het RIVM ver-
richtten, constateren dat de wijkenaanpak een aantoonbaar posi-
tief effect op de gezondheid van de bewoners heeft gehad. Het 
krachtwijkenbeleid waarbij op meerdere thema’s tegelijk – wonen, 
werken, leren/opgroeien, integreren en veiligheid – interventies 
plaatsvonden, leidde tot een positieve invloed op de mentale en 
lichamelijke gezondheid van de wijkbewoners.

Dat zijn opmerkelijke conclusies, omdat daarmee in feite kant-
tekeningen worden geplaatst bij wat anno 2014 de hoofdstroom 
in het politieke debat lijkt te zijn, namelijk dat politiek en over-
heden zich terug moeten trekken en meer over moeten laten 
aan de krachten van de samenleving. Dat is op veel terreinen 
misschien een opwekkende en stimulerende boodschap, maar 
het is zeer de vraag of deze nieuwe formule in de bestrijding van 
armoede en achterstand daadwerkelijk zoden aan de dijk zal 
zetten. Sterker, Margo Trappenburg laat in deze bundel overtui-
gend zien dat de lasten van de participatiesamenleving eenzijdig 
neerdalen in de wijken die al met de grootste problemen kampen. 
Is dat rechtvaardig? En zorgen al die mooie burgerinitiatieven 
voor werk voor mensen aan de onderkant van de samenleving? 
Of voor betere onderwijskansen? Of verkleinen ze de sociaal-
economische gezondheidsverschillen?

Daarom laat deze bundel zich vooral lezen als een waarschu-
wing tegen gemakzuchtige redeneringen. Gooi je oude schoenen 



13niet weg, als je niet zeker weet of de nieuwe passen. Spoel het 
kind niet weg met het badwater. Laat de verantwoordelijkheid 
van de overheid voor de onderkant niet lopen. Er kan veel ver-
beterd worden – deze bundel draagt daar tal van suggesties voor 
aan –, maar hou de publieke en politieke verantwoordelijkheid 
intact.

Naast verticale ook horizontale solidariteit

Dat betekent geenszins dat we geen lessen uit het verleden moeten 
trekken. Sinds de invoering van de Algemene Bijstandswet is een 
halve eeuw verstreken. De wet is in een reeks van aanpassingen 
van haar al te vrijgevige kanten ontdaan; het recht van Marga 
Klompé is meer en meer een plicht geworden, ook al spreken 
wij wat verdekkend over ‘tegenprestatie’ of ‘wederkerigheid’. 
Het is een correctie op het wat al te grote optimisme dat de jaren 
zestig tentoonspreidden.

Maar de aanpak van de gemeente Amsterdam kenmerkt zich 
juist door de overtuiging dat deze aanscherping niet de enige 
correctie is die nodig is om in de steden de problematiek van 
armoede op de agenda te houden. Daarvoor moeten we niet al-
leen de mensen die het betreft op de huid zitten, maar misschien 
nog wel meer de solidariteit een gezicht geven. We moeten de 
verticaal georganiseerde, vaak ambtelijk en beleidsmatig vorm-
gegeven solidariteit aanvullen met een herleving van de hori-
zontaal georganiseerde solidariteit, de betrokkenheid van mensen 
bij elkaar. Want die is er in het grote project van de verzorgings-
staat bij ingeschoten.

Als dat is wat onder de participatiesamenleving begrepen 
moet worden, is dat precies waar de gemeente Amsterdam de 
laatste jaren aan heeft gewerkt. Zo heeft zij het initiatief geno-
men tot het Pact tegen Armoede, een netwerk van bedrijven, 
maatschappelijke organisaties en de gemeente zelf in de strijd 
tegen armoede. Deze partijen zetten samen initiatieven op of 
steunen bestaande projecten van een partner uit het netwerk. 
Zo ondersteunen medewerkers van allerlei banken en verzeke-
ringsmaatschappijen mensen thuis bij het op orde brengen van 
hun financiën in geval van schulden. Delta Lloyd heeft aan haar 
vele initiatieven met vrijwilligers een mobiel postsorteerteam 
toegevoegd. Organisatieadviesbureaus verzorgen voor vrijwilli-
gers van de uitgiftepunten van de voedselbank gratis trainingen 
‘omgaan met lastig gedrag’. Bedrijven zorgen dat hun afgeschre-
ven meubilair gebruikt kan worden bij maatschappelijke orga-
nisaties. Kantorencomplex Zuidpark biedt jongeren met een 



14 grote afstand tot de arbeidsmarkt werkgelegenheid. De Rabobank, 
Ymere, Cargill en Tommy Hilfiger bieden duurzame ‘support’ 
aan basisscholen en geven de leerlingen ondersteuning op het 
gebied van financiën, cultuur en voedsel.

Een ander voorbeeld is de oprichting van het Elftal tegen de 
Armoede, waarin vooraanstaande Amsterdammers hun creati-
viteit, kennis en netwerken ter beschikking stellen om iets aan 
de armoede te doen. Dat heeft van klein tot groot tot veel initi-
atieven geleid, die de overheid zelf nooit voor elkaar zou hebben 
gekregen. Een van deze resultaten is elke zaterdag in Het Parool 
te zien: de rubriek ‘Amsterdammer helpt Amsterdammer’, die 
bemiddelt tussen stadsbewoners die op zwart zaad zitten en 
medeburgers die gemakkelijk wat kunnen missen (zie ook het 
interview met Caroline Jonker in dit boek). De rubriek vormt 
het levende bewijs van wat hoogleraar actief burgerschap Eve-
lien Tonkens een paar jaar geleden als ‘het altruïstisch over-
schot’ betitelde. Mensen willen over het algemeen heel graag 
wat voor elkaar betekenen, maar zien of vinden de mogelijkhe-
den niet om daar uiting aan te geven.

De Parool-rubriek toont ook de vele gezichten die armoede 
tegenwoordig kan krijgen. Iedereen kent wel mensen die werkloos 
zijn of anderszins getroffen zijn door de crisis. En dan gaat het 
vaak niet alleen om de financiële problemen die daarmee samen-
hangen, maar ook om de wijze waarop achterstanden op de big 
five – werk, gezondheid, inkomen, wonen, opleiding – vergaande 
consequenties kunnen hebben voor het psychisch welbevinden 
van mensen. Het simpele onderzoeksfeit dat werkloosheid ef-
fecten heeft op de levensverwachting, is tekenend.

Stadsbrede aanpak

Zijn we met initiatieven als Amsterdammer Helpt Amsterdammer 
terug bij het pre-Klompé-tijdperk, terug bij de tijden van genade 
en afhankelijkheid van de goedgeefsheid van welgestelden? 
Natuurlijk niet, de lokale overheid trekt zich niet opnieuw terug 
in een soort ‘nachtwakerstaat’. De verantwoordelijkheid voor 
mensen aan de onderkant blijft onverminderd groot, zij het dat 
de voorwaarden strenger zijn geworden. De vrijblijvendheid is 
eraf: de gemeente spoort mensen nadrukkelijk aan om ook zelf 
hun situatie te verbeteren.

En wat ook nieuw is, is het besef dat de abstract-ambtelijke 
solidariteit die de lokale overheid tentoonspreidt – de beleids-
matige aanpak van achterstanden – nooit voldoende kan zijn. 
Deze verantwoordelijkheid moet worden verrijkt met de be-



15kommernis en betrokkenheid die sociale netwerken van burgers 
en ondernemers voor mensen aan de onderkant kunnen op-
brengen.

Nu de gemeente met de omvorming van de Wet Werk en 
Bijstand tot de Participatiewet de totale verantwoordelijkheid 
krijgt voor alle vormen van inkomensondersteuning en ar-
beidsreïntegratie, kan zij niet anders dan die verantwoordelijk-
heid delen met de sterke krachten in haar midden, met onder-
nemers, met wetenschappers, met burgers.

Dat gebeurt. Kijk naar de vijf initiatiefrijke mensen die voor 
dit boek geïnterviewd zijn over hun inzet tegen de armoede. 
Kijk naar de vele vrijwilligers bij de voedselbanken, kijk naar de 
medewerkers van bedrijven die de thuisadministratie bij mensen 
ter hand nemen, kijk naar de coaches/mentoren die mensen 
helpen met leren of opvoeden, kijk naar de mensen die jonge 
kinderen voorlezen. Het zijn allemaal voorbeelden dat de verti-
caal georganiseerde solidariteit aangevuld wordt met horizon-
taal georganiseerde betrekkingen tussen mensen.

De les van de Bijstandswet van Marga Klompé is dat we even 
hebben gedacht dat deze twee vormen elkaar niet nodig zouden 
hebben. Dat is een verkeerd idee gebleken. Solidariteit heeft een 
gezicht nodig. En gelukkig heeft solidariteit in Amsterdam al 
heel veel gezichten gekregen. 
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19Heeft armoede 
nieuwe gedaantes?
Amsterdamse armoedecijfers 
afgezet tegen landelijke trends

 Volgens de Amsterdamse armoedemonitor 2012 vertoont de 
armoede in Amsterdam de laatste acht jaar een licht da-
lende trend. In 2004 behoorde 18,5% van de Amsterdamse 

huishoudens tot de minima, in 2012 was dit nog 16,7%. Die daling 
deed zich geheel voor tussen 2004 en 2008. Daarna is het percen-
tage minima vrijwel gelijk gebleven. Gezien het feit dat Nederland 
zich sinds 2009 in een diepe economische crisis bevindt, mag dit 
niettemin een gunstige uitkomst heten. Gaat het inderdaad relatief 
goed met de ontwikkeling van de armoede in Amsterdam?

Om die vraag te kunnen beantwoorden moeten we de Amster-
damse cijfers in het juiste perspectief plaatsen. De Amsterdamse 
gegevens hebben betrekking op het aantal huishoudens met een 
inkomen tot 10% boven het sociaal minimumniveau. Dit is een 
zogenaamde beleidsmatige armoedegrens. Of een huishouden 
arm is, hangt af van de hoogte van het sociaal minimum (de bij-
stand). Het gebruik van een dergelijke armoedegrens heeft serieuze 
beperkingen als men de ontwikkeling van de armoede door de 
tijd heen wil volgen. Wanneer bijvoorbeeld de bijstandsuitkering 
wordt verhoogd, stijgt ook de armoedegrens. Aan te nemen valt 
dat daardoor juist méér huishoudens onder die grens belanden, 

In dit hoofdstuk staan drie vragen centraal: Is de armoede  
in Amsterdam de afgelopen tien jaar kleiner geworden?  
In welke opzichten is de armoede van karakter veranderd?  
En hoe kan de armoede het beste worden aangepakt? 
Duidelijk zal worden dat het gezicht van de arme minder is 
veranderd dan vaak wordt gedacht. Toch dienen zich wel  
degelijk nieuwe groepen aan die door de gemeente  
onvoldoende worden bereikt, zoals de werkende armen.

Paul de Beer
Hoogleraar  
Arbeidsverhoudingen, 
Universiteit van 
Amsterdam



20 bijvoorbeeld zzp’ers met een laag inkomen. Een verhoging van 
de minimumuitkeringen leidt dan dus tot meer armoede en een 
verlaging van de uitkeringen tot minder armoede!

Naast deze beleidsmatige armoedegrens hanteert het Centraal 
Bureau voor de Statistiek nog enkele andere armoedegrenzen. 
Ook die hebben zo hun beperkingen, maar ze zijn over het alge-
meen geschikter om veranderingen in de armoede door de tijd 
heen te volgen. Ik begin met een uitleg van deze verschillende 
definities en zal daarna ingaan op de consequenties die ze hebben.

Vijf armoededefinities

In de jaren negentig, toen minister Melkert van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid het politieke taboe op het gebruik van de term 
armoede ophief, introduceerden het CBS en het Sociaal en Cul-
tureel Planbureau twee armoedegrenzen: de lage-inkomensgrens 
en de beleidsmatige armoedegrens. De eerste is gebaseerd op het 
koopkrachtniveau van een bijstandsuitkering in het jaar 1979, 
toen de bijstand zijn hoogste reële niveau bereikte. De laatste is 
gekoppeld aan het sociaal minimumniveau, oftewel de bijstand, 
in het lopende jaar. Net als andere Nederlandse gemeenten han-
teert de gemeente Amsterdam deze beleidsmatige armoedegrens, 
die momenteel is bepaald op 110% van het sociaal minimum.

Recent heeft het SCP hier twee alternatieve armoededefinities 
aan toegevoegd, namelijk het basisbehoeftencriterium en het 
niet-veel-maar-toereikend-criterium. Beide zijn gebaseerd op een 
budgetbenadering, waarbij men de kosten berekent van een nood-
zakelijk pakket aan goederen en diensten om maatschappelijk 
te kunnen participeren.

Tot slot is er nog de Europese definitie van at-risk-of-poverty, 
waaraan de Nederlandse overheid zich in Brussel heeft gecom-
mitteerd, maar waarover in Den Haag zelden iets valt te horen. 
Deze Europese armoedegrens is een zogenaamde relatieve armoe-
degrens, gedefinieerd als 60% van het mediane (middelste) huis-
houdensinkomen. Jaarlijks wordt het niveau hiervan aangepast 
aan de algehele inkomensontwikkeling.

Daalt de armoede in Amsterdam?

Met deze definities op zak kijken we nu naar het peil van de 
armoede in Amsterdam, afgezet tegen cijfers voor heel Nederland. 
In figuur 1 vergelijken we het percentage arme huishoudens in 
de hoofdstad met de landelijke cijfers van het CBS volgens enkele 
verschillende armoededefinities.
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Allereerst valt op dat het percentage minimahuishoudens in 
Amsterdam (volgens de beleidsmatige armoedegrens) ongeveer 
anderhalf maal zo hoog is als het landelijke cijfer volgens die-
zelfde definitie. Wel ontwikkelt het Amsterdamse cijfer zich sinds 
de crisis gunstiger: terwijl het percentage arme huishoudens in 
Amsterdam na 2008 vrijwel gelijk is gebleven, is het landelijke 
cijfer gestegen: van 9,9% in 2008 naar 11,5% in 2012.

Figuur 1 brengt ook de gevolgen in beeld van het hanteren 
van andere armoededefinities. De grafiek laat zien dat het armoe-
depercentage op basis van de lage-inkomensgrens, die een 
constant koopkrachtniveau weerspiegelt, lager is maar zich wel 
ongeveer gelijk ontwikkelt met het percentage minimahuis-
houdens. De niet-veel-maar-toereikend-grens die het Sociaal 
en Cultureel Planbureau tegenwoordig gebruikt, geeft echter 
een wat minder gunstige ontwikkeling – zij het op een lager 
niveau. Volgens deze definitie was de armoede in Nederland in 
2012 bijna twee procentpunten hoger dan in 2002. Dit geldt ook 
indien men de Europese armoedegrens hanteert, die gekoppeld 
is aan de ontwikkeling van het mediane huishoudensinkomen. 
Deze vertoont over de periode 2002-2012 een licht stijgende 
trend.
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22 De cijfers in figuur 1 maken duidelijk dat het voor een beoordeling 
van de ontwikkeling van de armoede over een wat langere perio-
de veel kan uitmaken welke armoededefinitie men hanteert. De 
keuze van de beste armoededefinitie lijkt een technische kwestie, 
die men maar het beste aan experts kan overlaten. Feitelijk gaat 
het echter om een politieke afweging. Ze hangt ten nauwste samen 
met de vraag of men armoede primair beschouwt als een gebrek 
aan middelen voor een minimaal bestaan, of als een achterstand 
op wat in een samenleving als standaard geldt of als datgene wat 
de overheid als minimum definieert. En dat is geen wetenschap-
pelijke, maar een politieke vraag. De politiek zou zich daarom 
expliciet erover moeten uitspreken welke armoededefinitie zij 
wil hanteren om de effectiviteit van het beleid vast te stellen.

Het nieuwe gezicht van de arme lijkt veel op het oude

Een vaak gehoorde stelling is dat de armoede steeds meer indivi-
dualiseert. Daarmee wordt bedoeld dat armoede niet meer het lot 
is van een bepaalde sociaal-economische klasse, maar iedereen 
kan overkomen. Niet alleen laagopgeleiden die langdurig van een 
uitkering afhankelijk zijn, lopen een groot risico op armoede. 
Dat geldt ook voor het groeiende leger van flexwerkers. En zelfs 
een goedverdienende zelfstandige kan in de crisis zonder opdrach-
ten komen te zitten en onder de armoedegrens zakken.

Als we de lage-inkomensgrens gebruiken om armoede te meten, 
is de samenstelling van de groep armen in Nederland in de afge-
lopen decennia inderdaad sterk veranderd. Vooral de groei van 
het aandeel werkende armen is opmerkelijk: in 1990 had slechts 
22% van de armen betaald werk, in 2010 was dit verdubbeld tot 
44%. In bijna de helft van de gevallen gaat het daarbij om zelf-
standigen. Tegelijkertijd is het aandeel van ouderen (65-plussers) 
in de armoedepopulatie gedecimeerd: van 33% naar minder dan 
10%. Het aandeel van de overige categorieën is vrijwel ongewij-
zigd: ruim een derde van de armen is afhankelijk van een sociale 
uitkering (vooral bijstand) en bijna een kwart is werkloos of 
arbeidsongeschikt.

Richten we ons echter op 110% van het sociaal minimum als 
armoededefinitie (de huidige beleidsmatige armoedegrens), dan 
is de samenstelling van de groep minimahuishoudens veel min-
der veranderd. Het aandeel werkenden is wel sterk toegenomen, 
van 16 naar 30%, maar het aandeel 65-plussers is in de afgelopen 
twintig jaar vrijwel gelijk gebleven (circa 30%). Opnieuw blijkt 
dus het belang van de gebruikte armoededefinitie voor een be-
oordeling van de ontwikkeling van de armoede.
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Voor Amsterdam zijn geen cijfers beschikbaar om de samen-
stelling van de arme huishoudens over een langere periode te 
volgen. Wel kunnen we de samenstelling in 2011 vergelijken met 
de landelijke cijfers voor dat jaar. Figuur 2 laat zien dat de minima-
huishoudens in Amsterdam voor meer dan een derde uit bij-
standsontvangers bestaan, terwijl dit landelijk iets minder dan 
een derde is. Ook het aandeel werkende armen is in Amsterdam 
wat groter dan landelijk het geval is. Het gaat hierbij voor bijna 
de helft om zelfstandigen. Het aandeel AOW’ers is in Amsterdam 
juist beduidend kleiner dan in de landelijke cijfers.

Voor figuur 2 is ook voor de Amsterdamse cijfers gebruik ge-
maakt van cijfers van het CBS, omdat de werkende armen in de 
Amsterdamse armoedemonitor 2012 sterk ondervertegenwoordigd 
zijn (zie hierover het rapport Nottelman & Slot, 2010).

Uit het feit dat de samenstelling van de armoedepopulatie veran-
dert, volgt nog niet dat ook de risico’s op armoede zijn veranderd. 
Het aandeel van een groep in de armoedepopulatie kan immers 
ook groeien doordat de groep zelf groeit. Ouderen en werkenden 
zijn daarvan voorbeelden. Dat het aandeel van ouderen in de 
minimahuishoudens in Nederland stabiel is terwijl het aantal 
ouderen groeit, duidt erop dat het risico op armoede onder oude-
ren is afgenomen. In 2002 behoorde 15% van de huishoudens met 
een kostwinner ouder dan 65 jaar tot de minima, in 2011 was dat 
gedaald naar 13% (zie figuur 3).

Opmerkelijk genoeg blijkt uit deze grafiek dat in Amsterdam 
het armoederisico onder ouderen in deze periode juist is gestegen, 
van 23 naar 25%. Mogelijk heeft dit te maken met het grote aandeel 
gepensioneerden die geen volledige AOW-uitkering ontvangen, 

Figuur 2 Verdeling minima naar inkomensbron, 2011
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Bron: CBS (Statline).
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doordat zij niet vanaf hun vijftiende jaar onafgebroken in Neder-
land hebben gewoond. In Amsterdam geldt dit voor één op de 
vier AOW-ontvangers, landelijk is dit slechts één op de tien.

Van de werkenden in loondienst (inclusief flexwerkers) behoort 
ongeveer 3% tot de minima en van de zelfstandigen circa 14%. 
Voor de eerste groep is dit percentage de afgelopen tien jaar niet 
wezenlijk veranderd. Onder zelfstandigen is het risico op een 
minimuminkomen wel enigszins toegenomen, maar niet specta-
culair. Dat er nu meer werkende armen zijn dan twintig jaar 
geleden, komt dan ook vooral doordat er nu meer mensen werken.

Kijkt men naar specifieke kenmerken die het risico op armoe-
de beïnvloeden, dan zijn het voornamelijk de al lang bekende 
factoren die de doorslag geven. De kans dat men van een inkomen 
tot 110% van het sociaal minimum moet leven is – voor heel 
Nederland – het grootst onder huishoudens die van een bij-
standsuitkering afhankelijk zijn (88% armen onder hen in 2011) of 
van een andere uitkering uitgezonderd de AOW (30% armen), 
eenoudergezinnen (29%), niet-westerse allochtonen (29%), 
huishoudens met één inkomen (21%) en alleenstaanden (20%). 
De minste kans op een minimuminkomen hebben werknemers 
in loondienst (3% armen), paren zonder minderjarige kinderen 
(4%) en autochtonen (9%).

De rangorde van deze kenmerken verschilt weinig van die van 
twintig jaar geleden. Op grond hiervan kunnen we dan ook con-

Figuur 3 Armoede in Amsterdam en Nederland naar leeftijd, 2002 en 
2011 (in procenten)

 Amsterdam   Nederland

Bron: O+S (voor Amsterdam); CBS (Statline) (voor Nederland).
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cluderen dat het gezicht van de Nederlandse arme van vandaag 
maar weinig verschilt van dat van de arme van enkele decennia 
geleden.

Vier suggesties voor effectief armoedebeleid

De ruimte schiet tekort om uitgebreid stil te staan bij de ver-
schillende opties voor een anti-armoedebeleid. In lijn met het 
voorgaande volsta ik hier met vier suggesties.

1  Verhoging minimumuitkeringen
Aangezien het armoederisico nog altijd verreweg het grootst is 
onder uitkeringsgerechtigden onder 65 jaar, is de meest effectieve 
– maar wel kostbare – aanpak een verhoging van de minimumuit-
keringen. Echter, als men uitgaat van een armoededefinitie op 
basis van het sociaal minimum (zoals in Amsterdam en andere 
gemeenten), dan zal het effect van een dergelijke maatregel niet 
in de cijfers te zien zijn! Sterker nog, de geregistreerde armoede 
zal juist toenemen, doordat sommige werkenden dan onder de 
armoedegrens zakken. Omdat gemeenten niet zelf over de hoogte 
van de uitkering kunnen beslissen, ga ik in dit verband niet verder 
op deze optie in.

2 Beleid voor werkende armen
Vanwege het groeiende aantal werkende armen dient meer inko-
mensbescherming te worden geboden aan arme zelfstandigen 
en werknemers met een kleine baan. Dat in de cijfers die O+S 
zelf voor Amsterdam registreert relatief weinig werkenden voor-
komen (in vergelijking met CBS-cijfers), komt waarschijnlijk 
doordat een flink deel van de Amsterdamse werkende armen niet 
wordt bereikt door het Amsterdamse armoedebeleid. Hier is 
mogelijk sprake van een omvangrijke groep ‘verborgen armen’.

De gemeente Amsterdam zou dan ook meer inspanningen 
moeten doen om de werkende armen – waaronder veel zzp’ers 
– te bereiken met een op hen toegesneden beleid. Deels weet 
deze groep waarschijnlijk niet dat zij recht (kunnen) hebben op 
bepaalde voorzieningen, deels zijn het wellicht schaamte en 
trots die hen ervan weerhouden bij de Dienst Werk en Inkomen 
aan te kloppen.

3 Armoede onder kinderen
Armoede onder kinderen is een van de meest zorgelijke fenome-
nen, doordat zij de basis kan leggen voor armoede later in het 



leven. Om kinderen in arme gezinnen zoveel mogelijk kansen 
te bieden, zou een gebrek aan inkomen nooit een belemmering 
mogen zijn voor het gebruik van (semi)publieke voorzieningen 
als onderwijs, gezondheidszorg, sport, recreatie en cultuur. Al 
deze voorzieningen zouden bij voorkeur gratis toegankelijk 
moeten zijn voor kinderen uit gezinnen met een minimumin-
komen. Liefst dient dit zo weinig mogelijk ‘zichtbaar’ te zijn, 
om stigmatisering van de kinderen te voorkomen. Een stadspas 
heeft mogelijk wel dit effect, doordat deze is voorbehouden aan 
arme inwoners (althans als zij jonger zijn dan 65 jaar). Het feit 
dat bijna een kwart van de rechthebbenden in Amsterdam geen 
stadspas heeft, roept dan ook vragen op over de effectiviteit van 
dit instrument.

4 Interveniëren achter de voordeur
Financiële armoede (laag inkomen, schulden) gaat vaak samen 
met tal van andere problemen – op het gebied van werk, gezond-
heid, huisvesting, opvoeding, et cetera. Armoedebeleid moet dan 
ook veel meer omvatten dan alleen inkomensondersteuning. 
Het lastige is dat een deel van de oorzaken in de persoonlijke 
levenssfeer ligt: ongezonde leefstijl, tekortschietende opvoeding, 
verslaving, relatieproblemen. Er valt echter veel voor te zeggen 
dat een ongezonde opvoeding van kinderen net zo erg is als kin-
dermishandeling. Om werkelijk de oorzaken van achterstand en 
sociale uitsluiting aan te pakken – en niet alleen de symptomen 
– zal de gemeente daarom minder schroomvallig moeten zijn 
om te interveniëren achter de voordeur.
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28 Interview met Els Annegarn — Noorderpark in Beweging

‘Els, wij willen ook wereldkampioen worden!’ Twee jaar 
geleden werd de toen 55-jarige Els Annegarn wereldkampioen 
hardlopen op de honderd kilometer in haar leeftijdsklasse. In 
het dagelijks leven is ze maatschappelijk werkster bij Doras in 
Amsterdam-Noord. Toen ze bij de voedselbank haar 
belevenissen vertelde, sloeg de vonk over.

‘Vier vrouwen wilden wel met me gaan hardlopen, allemaal 
met een maatje meer. Ik dacht: het zal wel van korte duur zijn. 
Maar het heeft een enorme vlucht genomen. Inmiddels staan 
er tachtig mensen op de lijst van Noorderpark in Beweging. 
In de winter komen er wekelijks zo’n veertig mensen, maar 
van de zomer zal het wel oplopen naar zestig. Elke woensdag 
om vijf uur verzamelen we op het Hagedoornplein in Noord 
en gaan dan naar het Noorderpark. Iedereen draagt een licht-
gevend hesje en een lampje, want ik wil niemand kwijtraken.’

Ga naar de overkant als stervende zwaan
De niveaus zijn héél verschillend, vertelt Annegarn. ‘We gaan 
uiteen in groepen voor wandelen, stevig wandelen en hardlopen, 
allemaal met eigen begeleiders. We eindigen samen in de 
Rozen tuin, daar gaan we oefeningen doen. Ik geef opdrachtjes: 
ga naar de overkant als een stervende zwaan, loop als een 
ballerina, of doe alsof je bij de buurman naar binnen kijkt. 
Dat is echt hilarisch, er wordt dan ontzettend gelachen.’

Als maatschappelijk werkster staat Els Annegarn elke week 
bij de uitgifte van de voedselbank en spreekt mensen aan: wat 
zou je willen, waar liggen je sterke kanten? Mensen letterlijk 
tot beweging aanzetten is in haar ogen ook goed voor de 
psyche, het doorbreekt de passiviteit en het blijven hangen in 
een slachtofferrol. ‘Het bewegen schiet er bij deze mensen 
helemaal bij in. Als ze eenmaal meedoen met de loopgroep en 

Lopen brengt hoop



29fitter worden, doet dat iets met ze. Ook figuurlijk komen ze in 
beweging, ze gaan hun problemen aanpakken. Onder het lopen 
hebben ze het er met elkaar over: schulden, beslagleggingen. 
Een flink deel van deze mensen is zorgmijder en ik probeer 
weer bruggetjes te slaan naar de hulpverlening. We praten ook 
over gezondere voeding, over omgaan met stress.’

Massaal als bommetjes te water
In het verlengde van de loopgroep organiseert Annegarn ook 
andere activiteiten, zoals uitstapjes naar musea. En ze ging met 
de groep naar het zwembad, toen het stadsdeel gratis zwemmen 
aanbood. ‘Sommigen hadden in geen tien jaar gezwommen, 
hadden geen badpak meer of waren eruit gegroeid. Wat ze 
alleen niet zo snel zouden durven, doen ze in een groep wel. 
Massaal gingen ze als bommetjes te water.’

Annegarn moet lachen bij de herinnering. Ze heeft zelf 
ontzettend veel plezier in dit vrijwilligerswerk (inmiddels voor 
een deel binnen haar betaalde aanstelling bij Doras). En het is 
duidelijk waar je het voor doet. ‘Er zitten mensen bij die de hele 
week niemand spreken. Ze hebben niets te doen met de feest-
dagen, dus op Tweede Kerstdag zijn we naar het Amsterdam 
Museum gegaan. Dan kleden ze zich allemaal mooi aan en is 
het echt feest.’

Ze hebben een tunnelvisie, zijn aan het overleven
Armoede is niet alleen een kwestie van een laag inkomen, het 
wordt pas echt ellendig als er allerlei andere problemen bij 
komen kijken. Annegarn bereikt juist die groep van vaak erg 
eenzame mensen. ‘Ze hebben een soort tunnelvisie, ze zijn 
alleen aan het overleven. Ze vinden het moeilijk om afspraken 
na te komen. Maken de post niet open of nemen de telefoon 
niet op. Weten niet wat ze aan moeten trekken als ze een 
afspraak met een hulpverlener hebben. Het zijn stuk voor stuk 
behoorlijk beschadigde mensen. Ik zie ook steeds meer 
mensen uit de ggz. Dan vraag ik iemand: wat doet u overdag? 
Slapen, is dan het antwoord. Dat is toch ontzettend triest. De 
loopgroep is een eerste aanzet om hen weer te laten meedraaien 
in de maatschappij. Er doet een jongen van in de twintig mee 
die een ernstige vorm van autisme heeft, hij is deels afgekeurd 
voor werk. Die pakt allerlei kleine taken op, helpt de groep bij -
voorbeeld met oversteken. Dat is ontroerend om te zien. Ik wil 
deze mensen zo graag laten groeien in hun kracht.’

Hansje Galesloot





Baltimore in 
de Bijlmer?
Verheviging van de armoede-
problematiek en haar gevolgen 
voor sociaal isolement

 Weinig tv-programma’s zetten de diepgewortelde, lang-
durige armoede zo intens neer als de HBO-miniserie 
The Corner. David Simon en Edward Burns vertoef-

den ruim een jaar op de straathoeken van een van de getto’s van 
Baltimore. Ze legden contact met vele bewoners, schreven er een 
indringend boek over (1998) en verfilmden dat later.

Wat vooral beklijft van de film, is de uitzichtloosheid van de 
situatie: mensen moeten dagelijks vechten voor hun bestaan, de 
oorzaken van de diepe, blijvende armoede zijn zowel persoonlijk 
als maatschappelijk, de gevolgen voor de mensen en de groot-
stedelijke gebieden waarin zij leven zijn intens, en de afwezig-
heid van overheidsinstanties en voorzieningen is schrijnend.

De situatie in Nederland verschilt van die in de Verenigde 
Staten, al is het maar omdat ons land van oudsher een sterk 
ontwikkelde verzorgingsstaat kent die zijn burgers verzorgt, 
verzekert, verheft en verbindt (WRR, 2006). De overheid inter-
venieert actief in de levens van mensen die arm zijn en die in 
grootstedelijke gebieden wonen waar de oorzaken en gevolgen 
van armoede zich concentreren. Niettemin zijn er ontwikkelin-
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Nederland kent geen armoedegetto’s, is altijd het beeld. Toch 
verdiept de armoede in ons land zich, ontstaan er concentraties 
van armoede in achterstandswijken en raken meer armen in een 
sociaal isolement. Een getto als dat van Baltimore in de Verenigde 
Staten is daarom niet geheel denkbeeldig. Het terugtreden van 
de overheid en de nadruk op zelfredzaamheid schieten door,  
want velen kunnen het niet op eigen kracht.

Maurice Gesthuizen
Universitair docent 
Sectie Sociologie, 
Radboud Universiteit 
Nijmegen



gen die aanleiding geven tot zorg: met een beroep op zelfred-
zaamheid van burgers trekt de overheid zich langzaam maar 
zeker terug. De bezuinigingen vanwege de crisis doen hier een 
behoorlijke schep bovenop: voorzieningen die van belang zijn 
om een minimale levensstandaard van armen op peil te houden, 
worden steeds verder versoberd.

De vraag dringt zich op welke gevolgen dit zal hebben voor de 
armoedeproblematiek in Nederland en meer specifiek in achter-
standswijken in de grote steden. Doet Baltimore haar intrede in 
de Bijlmer? Worden de armoede en haar gevolgen, die eerder in 
Nederland wellicht als relatief mild konden worden gekenschetst, 
dieper en langduriger? En raakt de armoede meer geconcen-
treerd?

Ik zal in dit essay betogen dat ‘Baltimore in de Bijlmer’ geen 
onrealistisch toekomstbeeld is. Mijn stelling is dat de versobe-
ring van voorzieningen voor minima, het onvolledige bereik 
van voorzieningsgerechtigden en het verharde beleid rond de 
inning van schulden zullen leiden tot een verheviging van de 
armoede en van het sociaal isolement onder armen, waarbij 
deze problematiek zich bovendien zal concentreren in achter-
standsgebieden (zie ook Gesthuizen, 2012).

Meer, hevigere en geconcentreerde armoede

Meer huishoudens in armoede in Nederland en Amsterdam
Sinds het uitbreken van de economische crisis is er veel aandacht 
in de media voor armoede. Zo besteedde de Volkskrant in een 
serie over armoede in Nederland (Bolwijn en Witteman, 2013) 
aandacht aan armoede onder zzp’ers, chronisch zieken, 55- tot 
65-jarigen, alleenstaande moeders en illegalen. De artikelen be-
lichten de hevige gevolgen van armoede en laten zien hoe ook 
nieuwe risicogroepen worden getroffen. 

In hoeverre nam in de voorbije vijf crisisjaren de armoede 
toe in Nederland en Amsterdam? Tussen 2010 en 2011 is het 
aandeel huishoudens in Nederland met een inkomen onder de 
lage-inkomensgrens gestegen van 7,4 naar 8,7% (SCP/CBS, 2012). 
Geschat werd dat dit aandeel zou stijgen tot 9,4% in 2013. Waar 
tussen 2008 (het begin van de crisis) en 2010 het armoede-
percentage stabiel op 7,5% lag, steeg het daarna explosief. Naast 
eenoudergezinnen en niet-westerse huishoudens lopen vooral 
huishoudens die leven van de bijstand het grootste risico op 
armoede.

Ook in Amsterdam steeg het armoedepercentage na 2008. 
Het aandeel minimahuishoudens nam toe van 16,4% in 2008, 

32



naar 16,7% in 2012 (O+S, 2013a). Dit lijkt een milde stijging, zeker 
wanneer we deze vergelijken met de landelijke toename onder 
de lage-inkomenshuishoudens. Echter, ze is gebaseerd op een 
andere definitie (passen we diezelfde definitie landelijk toe, op 
basis van Statline, dan vinden we een stijging van 10,7% in 2010 
naar 11,4% in 2011). Bovendien laten CBS-gegevens zien dat het 
hoogste aandeel huishoudens met een langdurig laag inkomen 
in Amsterdam te vinden is (Ament, 2011). De groep van mini-
mahuishoudens steeg in Amsterdam van 69.067 in 2008, naar 
73.261 in 2012. Binnen deze groep nam in hetzelfde tijdsbestek 
het aandeel bijstandsgerechtigde huishoudens toe van 44 naar 
47% (O+S, 2013a). Tussen 2009 en 2013 steeg het aandeel 15-tot 
64-jarigen dat afhankelijk is van de bijstand van 5,5 naar 6,2% 
(O+S, 2013b). Armoede in Amsterdam concentreert zich daar-
mee steeds meer binnen de groep met een bijstandsuitkering.

Hevigere armoede in huishoudens in Nederland en Amsterdam?
Huishoudens zijn arm wanneer het besteedbaar huishoudinko-
men onder de lage-inkomensgrens zakt (SCP/CBS, 2012). Bij de 
bepaling van het besteedbaar huishoudinkomen wordt met veel 
rekening gehouden, maar met een aantal zaken ook niet. Een 
belangrijke component die niet wordt verdisconteerd is de schuld 
van huishoudens, alsmede de kosten en uitgaven verbonden 
aan de beslaglegging op inkomensbestanddelen voor het innen 
van deze schulden. Wanneer er schulden zijn – en dit is vaak het 
geval bij arme huishoudens –, is het feitelijk besteedbaar inkomen 
vaak lager dan het besteedbaar inkomen dat wordt gebruikt bij 
de lage-inkomensgrens.

De schuldenproblematiek is sinds 2008 heviger geworden. 
Was het aandeel met betalingsachterstanden onder huishoudens 
met een laag inkomen in 2008 14%, in 2011 was dit gestegen tot 
22% (SCP/CBS, 2012; zie ook Jungmann e.a., 2012). Deze stijging 
is vooral terug te vinden bij de huur of hypotheek en bij gas, 
water en elektriciteit. Onder de huishoudens die bij de 20% met 
het minste inkomen horen, moest in 2012 7,5% schulden maken 
en 14% spaarmiddelen aanspreken. In 2008 ging het om bedui-
dend lagere cijfers: respectievelijk 5,4% en 10,3%.

Het is zeer onwaarschijnlijk dat minima in Amsterdam buiten 
schot zijn gebleven. De staat van de stad Amsterdam VII bevat 
enkele gegevens die erop wijzen dat de schuldenproblematiek 
ook in de hoofdstad is toegenomen. Zo zegt 30% van álle onder-
vraagde Amsterdammers in 2012 door de crisis te zijn geraakt 
omdat ze moeilijk(er) rond kunnen komen. Bovendien geeft 
10% aan dat dit eveneens het geval is door het wegvallen van 
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voorzieningen en vergoedingen (O+S, 2013b, p. 28). Op de directe 
vraag of men moeite heeft met rondkomen, geeft in 2012 ruim 
39% aan dat dit zo is. In 2008 en 2010 was dat 34%. Bovendien 
steeg tussen 2011 en 2013 het aantal huishoudens dat naar de 
voedselbank gaat. Niet alleen het aandeel arme huishoudens nam 
dus toe, zeer waarschijnlijk werden onder de armen eveneens de 
financiële problemen heviger, door toenemende schulden en 
betalingsachterstanden.

Concentraties van armoede in Amsterdam
Het absolute en relatieve aandeel bijstandsontvangers in Amster-
dam steeg en binnen de groep van minima werd het aandeel 
bijstandsontvangers ook steeds groter. Uit De staat van de stad 
Amsterdam VII (O+S, 2013b, p. 86) blijkt bovendien dat er in 
2012 veel meer concentraties van bijstandsontvangers zijn dan 
in 2008. De concentratiegebieden zijn vooral te vinden in Am-
sterdam Nieuw-West en Zuidoost. Kortom, de groep waarbinnen 
de armoedeproblematiek het hevigst is, woont meer dan voor-
heen bij elkaar in bekende achterstandswijken in Amsterdam. 
De vraag is welke ongewenste negatieve gevolgen dit heeft voor 
deze mensen én voor de gebieden waarin zij wonen, bijvoor-
beeld waar het gaat om sociaal isolement. Hier ga ik later op in.

Eerst beschrijf ik nu de versoberingen en het niet-gebruik 
van voorzieningen en welke gevolgen daarvan uitgaan voor de 
hevigheid van de ervaren armoede. Later verbind ik dit aan de 
vraag in welke mate armoede zich vertaalt in sociaal isole-
ment.

 
Financiële verslechteringen voor arme huishoudens

Versoberingen, dus een lager besteedbaar inkomen
Traditioneel heeft de verzorgingsstaat de functie zijn burgers te 
verzorgen – het bieden van een adequaat financieel vangnet – 
en te verzekeren tegen loonderving en de kosten van medische 
zorg (WRR, 2006). De overheid sneed in tal van voorzieningen 
die horen bij deze functies, zoals in de werkloosheidswet (WW). 
Werkloosheid is een belangrijke oorzaak van armoede. De werk-
loosheid onder de beroepsbevolking steeg van 5,4% in 2010, 
naar 8,5% in de zomer van 2013. Door versoberingen in zowel 
de hoogte als de duur van werkloosheidsuitkeringen nam onder 
arme werklozen het besteedbare inkomen af. Bovendien stroom-
den, door de kortere periode van recht op WW, veel werklozen 
sneller in de bijstand, waardoor hun inkomen nog verder daal-
de en daarmee de kans op hevige armoede steeg.

34



Ook de kosten voor gezondheidszorg namen toe. Zo is het eigen 
risico verhoogd. Door de hogere kosten neemt het besteedbaar 
inkomen af, van iedereen, maar zeker van arme huishoudens 
die vaker gebruik maken van de gezondheidszorg. Bovendien 
brengen de hogere kosten het risico met zich mee dat fysieke en 
geestelijke gezondheidsproblemen langer onbehandeld blijven, 
vooral bij mensen onderaan de maatschappelijke ladder. Dit 
bleek al bij het kortstondig geheven eigen risico in de geestelijke 
gezondheidszorg. Het is zeer waarschijnlijk dat arme huishou-
dens hierdoor langduriger in armoede blijven verkeren, al is het 
maar omdat het de maatschappelijke en arbeidsdeelname ern-
stig bemoeilijkt.

Amsterdam kent allerlei voorzieningen voor minima om hun 
financiële lasten te verlichten en hen tegemoet te komen in speci-
fieke kosten: de langdurigheidstoeslag, de plusvoorziening 65+, 
de scholierenvergoeding, de pc-voorziening, kwijtscheldingen, 
de bijzondere bijstand, de schuldhulpverlening, de aanvullende 
tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten, de stads-
pas, in enkele gevallen de ziektekostenverzekering voor minima, 
het fonds bijzondere noden, de rentesubsidie en het jeugd-
sportfonds.

Enkele van deze voorzieningen zijn ook versoberd (O+S, 
2013a). Dit geldt bijvoorbeeld voor de toeslag voor huishoudens 
die lange tijd van het sociaal minimum moeten rondkomen 
(langdurigheidstoeslag), de plusvoorziening 65+ voor ouderen 
die langdurig van het sociaal minimum moeten rondkomen, de 
scholierenvergoeding (een vergoeding van school-, sport- en 
cultuurdeelnamekosten voor jongeren) en de rentesubsidie (het 
afkopen van kosten van administratie en risicodekking bij kleine 
kredieten voor minima). Het budget voor het jeugdsportfonds 
(een particulier fonds dat bijdragen geeft om kinderen deel te 
laten nemen aan sport) is wel uitgebreid. Ook is het openbaar 
vervoer voor minimaouderen sinds kort gratis en wordt er op 
dit moment een kindpakket ontwikkeld voor minimakinderen. 
Maar grosso modo lijken deze specifieke voorzieningen voor 
minima – of op zijn minst enkele belangrijke daarvan – nu minder 
dan voorheen bij te dragen aan het op peil houden van het be-
steedbaar inkomen van huishoudens met lage inkomens.

 
Het niet bereiken van voorzieningsgerechtigden
Het is van vitaal belang de minimahuishoudens te bereiken die 
recht hebben op voorzieningen die hun feitelijk besteedbaar 
inkomen op peil houden. Werden enkele gemeentelijke voor-
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36 zieningen versoberd, zoals hierboven aangegeven, hun bereik 
nam deels wel toe tussen 2011 en 2012 (O+S, 2013a, p. 81). Van de 
scholierenvergoeding steeg het bereik van 71 naar 74%, van de 
plusvoorziening 65+ van 71 naar 73%, en van de kwijtscheldings-
regeling van 66 naar 69%. Het bereik van de langdurigheidstoe-
slag bleef met 66% gelijk. Het gebruik van de stadspas nam af 
van 61 naar 60% en het bereik van de collectieve ziektekosten-
verzekering nam af van 54 naar 52%.

De toe- en afnames zijn niet heel groot. Hoewel er voor som-
mige voorzieningen vooruitgang is geboekt, maakt een sub-
stantieel deel van de minimahuishoudens geen gebruik van 
deze regelingen, terwijl ze er wel recht op hebben. Dat heeft een 
weerslag op hun feitelijk besteedbaar inkomen. Het vermindert 
bovendien hun mogelijkheden om deel te nemen aan allerlei 
maatschappelijke activiteiten. Zo is het doel van de stadspas om 
het gebruik te stimuleren van culturele, sportieve en recreatieve 
voorzieningen. Het feit dat deze stimulans voor een groot deel 
ontbreekt voor huishoudens met een laag inkomen, betekent 
dat ze meer sociaal geïsoleerd zijn en daarmee mensen in hun 
netwerk moeten ontberen die hen kunnen helpen met bijvoor-
beeld het zoeken naar een baan. Waar het gaat om het vergroten 
van het bereik van gemeentelijke voorzieningen, valt dus nog 
veel winst te behalen.

Spanningsveld tussen de overheid als schuldsaneerder én -inner
Schuldhulpverlening speelt een belangrijke rol in het op peil 
houden van het (feitelijk) besteedbaar inkomen van minima-
huishoudens. Huishoudens in zwaar weer kunnen een beroep 
doen op deze dienstverlening om bijvoorbeeld huisuitzetting te 
voorkomen. De overheid is – via de gemeenten – de belangrijk-
ste financier van schuldhulpverleningstrajecten en daarmee 
verantwoordelijk voor schuldsanering.

Tegelijkertijd echter is de overheid verantwoordelijk voor het 
innen van schulden die openstaan bij overheidsinstanties, zoals 
onbetaalde zorgpremies, inkomstenbelasting en gemeentelijke 
belastingen. Vooral onder arme huishoudens is vaak sprake van 
dit type schulden. Het moge duidelijk zijn dat er frictie bestaat 
tussen beide rollen (Jungmann e.a., 2012). Aan de ene kant is de 
overheid erbij gebaat problematische schulden (onder bepaalde 
voorwaarden) te saneren, aan de andere kant vormt de inning 
van schulden een belangrijke bijdrage aan de overheidsfinan-
ciën. In de huidige tijd van crisis wint de laatste rol aan kracht.

Twee belangrijke ontwikkelingen in dit verband verdienen 
aandacht. Ten eerste is er door de crisis en de bijbehorende be-



37zuinigingen minder geld beschikbaar voor schuldhulpverlening 
(Limburg, 2011). Het aantal huishoudens dat gebaat zou zijn bij 
schuldsanering neemt echter juist toe en bovendien is de nood 
waarschijnlijk hoger vanwege de verheviging van armoede. De 
Hogeschool Utrecht en onderzoeksbureau Regioplan (Van 
Geuns e.a., 2011) berekenden reeds dat bezuinigingen op 
schuldhulp averechts werken: ze brengen twee keer zoveel kos-
ten als opbrengsten met zich mee, vanwege de langere uitkerin-
gen en de kosten die verbonden zijn aan huisuitzetting, maat-
schappelijke opvang, verslavingszorg en de ggz. Daarbij zijn de 
kosten die samengaan met meer criminaliteit en meer fysieke 
ongezondheid nog niet eens meegeteld. Versoberingen in de 
schuldhulpverlening maken, kortom, de armoedeproblematiek 
en haar individuele en maatschappelijke gevolgen waarschijn-
lijk alleen maar heviger.

Ten tweede is de overheid een veel actievere rol gaan spelen in 
de inning van openstaande schulden en zijn de mogelijkheden 
voor beslaglegging op inkomensbestanddelen versterkt voor 
zowel de overheid als voor particuliere schuldeisers. Op 5 okto-
ber 2013 gaf mr. André Moerman, manager sociaal raadslieden 
en schuldhulpverlening bij Rijnstad in Arnhem en eigenaar van 
de website www.schuldinfo.nl, een presentatie op de Alumni-
dag Sociologie in Nijmegen, die was georganiseerd rond het 
thema ‘Armoede in Nederland’. Hij benoemde daar de actiever 
geworden rol van de overheid in de schuldinning en de hierbo-
ven beschreven tegenstrijdigheid met de rol als schuldsaneer-
der (zie ook Jungmann e.a., 2012). Bovendien beschreef hij en-
kele regelmatig voorkomende situaties waardoor huishoudens 
onder het bestaansminimum zakken en die mede het gevolg 
zijn van de hierboven genoemde versterkte mogelijkheden tot 
beslaglegging.

Bij de inning van schuld bestaat er een zogenaamde beslag-
vrije voet. Dit is een wettelijk bepaald bedrag (90% van de bij-
standsnorm) waarop geen beslag mag worden gelegd. Een eer-
ste reden waarom huishoudens onder het bestaansminimum 
zakken, is dat deze beslagvrije voet op 45% van de bijstands-
norm wordt gezet wanneer de schuldenaar geen informatie 
verstrekt aan de schuldeisers over het inkomen. Dit komt vaak 
voor, hoofdzakelijk uit onwetendheid of uit angst dat verstrek-
king van informatie tot een hogere inning van schuld leidt. Ten 
tweede kunnen schuldeisers tegenwoordig op meer inkomens-
bestanddelen beslag leggen. Zijn er andere schuldeisers die al 
beslag hebben gelegd op een bepaald deel, dan worden moge-



38 lijkheden gezocht om beslag te leggen op een ander deel. Ten 
derde krijgen veel huishoudens meer toeslag (bijvoorbeeld de 
huurtoeslag) dan waar ze recht op hebben. De overheid vordert 
dit terug door het te verrekenen met de uit te betalen toeslag. 
Hierdoor neemt het feitelijk besteedbaar inkomen van huishou-
dens vaak in één keer in grote mate af. Er is, ten vierde, een 
wanbetalersregeling zorgverzekering ingesteld. Er zijn onge-
veer 300.000 verzekerden met een betalingsachterstand. Bij zes 
maanden premieachterstand is de verzekerde de bestuursrech-
telijke premie van ruim 160 euro per maand verschuldigd (ten 
opzichte van de ongeveer 100 euro reguliere basispremie), die 
rechtstreeks wordt ingehouden via bronheffing. Deze inning 
van schuld gaat voor op andere schuldeisers, die vervolgens 
beslag gaan leggen op andere inkomensbestanddelen. Tot slot 
heeft de overheid sinds kort het recht de bankrekening ‘leeg te 
plukken’ voor allerlei belastingen en toeslagen, wanneer er be-
talingsachterstanden zijn.

De kern is dat door deze verscherpte inning de debiteur vaak 
onder het bestaansminimum zakt, nieuwe schulden moet maken 
om de oude te betalen en daardoor in een neerwaartse spiraal 
terechtkomt. Om allerlei redenen – complexe materie, te weinig 
informatie, niet vaardig genoeg, schaamte, sociaal isolement – 
is deze spiraal nog maar moeilijk te doorbreken.

Raken armen meer sociaal geïsoleerd?

Waarom armoede leidt tot sociaal isolement
Er is veel bekend over de relatie tussen armoede en sociaal iso-
lement. Onderzoeksgegevens over ruim dertig Europese landen 
(Visser e.a., 2013) laten overduidelijk zien dat mensen met een 
laag inkomen die financiële spanning ervaren, vaker in een so-
ciaal isolement leven dan andere burgers. Ze zijn bijvoorbeeld 
minder vaak lid van verenigingen of bezoeken minder vaak hun 
vrienden, kennissen en collega’s.

Armoede leidt tot sociaal isolement omdat deelname aan so-
ciale activiteiten gepaard gaat met kosten, zoals contributie voor 
verenigingen en vervoerskosten. Ook kan worden gedacht aan 
het kopen van cadeautjes voor vrienden of familieleden die hun 
verjaardag vieren. Hierdoor besluiten arme mensen niet (meer) 
deel te nemen aan deze vormen van sociale participatie. Ook 
kan armoede gevoelens van schaamte teweegbrengen, of is het 
voor arme mensen lastiger om sociale relaties te onderhouden 
omdat ze niet kunnen voldoen aan een belangrijk basisprincipe: 
een wederzijds gelijkwaardige uitwisseling. Tot slot kunnen 



39arme mensen sociaal geïsoleerd raken doordat leden van sociale 
netwerken – maar zelfs ook familie en vrienden – hen stigmati-
seren en uitsluiten.

Hoe de overheid de pijn kan verzachten
Sterk ontwikkelde welvaartsstaten kunnen maatschappelijke par-
ticipatie bevorderen, doordat zij structurele en culturele voor-
waarden scheppen om aan het sociale leven deel te nemen (Visser 
e.a., 2013). Als overheden investeren in openbare plaatsen en 
faciliteiten bieden aan mensen met weinig inkomen, kunnen 
arme en niet-arme burgers elkaar ontmoeten. Door deze inves-
teringen worden algemeen gedeelde waarden en normen sterker 
die solidariteit benadrukken. Blijven sociale zekerheidsuitgaven 
achter, dan kan een cultuur ontstaan waarin mensen zich gaan 
afvragen waarom zij anderen zouden helpen, als de overheid 
nauwelijks bereid is daar geld en energie in te steken. Meer uitga-
ven aan sociale zekerheid blijken inderdaad zowel de individuele 
hulpbronnen als de sociale verantwoordelijkheid te vergroten. 
Beide factoren stimuleren op hun beurt weer de deelname aan 
informele netwerken (Gelissen e.a., 2012).

Bovendien zal de invloed van armoede op sociaal isolement 
worden versterkt als de uitgaven aan sociale zekerheid lager 
liggen. Sterk ontwikkelde verzorgingsstaten bieden burgers een 
economisch vangnet en een sociale infrastructuur die de gevolgen 
van armoede kunnen verzachten. Als overheden minder uitgeven 
aan sociale zekerheid, komen de kosten voor sociale participatie 
meer voor rekening van de mensen zelf in plaats van dat de 
overheid deze kosten draagt. Dit kan met name voor arme men-
sen aanleiding zijn zich terug te trekken uit sociale activiteiten. 
Van Ingen en Van der Meer (2011) laten overtuigend zien dat de 
verschillen in verenigingsdeelname tussen armen en rijken, en 
tussen laag- en hoogopgeleiden, kleiner zijn in landen waar de 
overheid veel investeert in sociale zekerheid.

Neemt sociaal isolement onder Amsterdamse armen toe?
Hoewel er gegevens zijn voor Amsterdam uit afzonderlijke bron-
nen over armoede enerzijds en sociaal isolement anderzijds, is 
er voor de hoofdstad nog geen relatie gelegd tussen beide indi-
viduele en maatschappelijke problemen.

De armoedecijfers kwamen hierboven al aan bod. De cijfers 
over sociaal isolement in 2012 liegen er niet om (O+S, 2013b): 
11% van de volwassen Amsterdammers is ernstig eenzaam en 
46% heeft last van milde tot ernstige psychische klachten. 22% 
heeft niet wekelijks contact met familie, 23% niet met vrienden, 



40 42% niet met buren en 72% niet met buurtgenoten. Ook zijn 
Amsterdammers stellingen voorgelegd als ‘ik voel me van an-
dere mensen geïsoleerd’ en ‘mijn sociale contacten zijn opper-
vlakkig’. Op basis van deze stellingen is ruim 10% sterk sociaal 
geïsoleerd en daarbovenop nog eens ruim 40% gemiddeld ge-
isoleerd. Vooral onder laagopgeleiden, ouderen, langdurig zieken 
en arbeidsongeschikten is de mate van sociaal isolement relatief 
hoog. 68% van de Amsterdammers, tot slot, neemt niet actief 
deel aan het verenigingsleven. Dit percentage ligt beduidend 
hoger onder oudere, ongeschoolde, niet-westerse of arbeidson-
geschikte Amsterdammers.

Hoewel voor enkele van de bovenstaande indicatoren van 
sociaal isolement geldt dat ze niet zijn verslechterd voor alle 
Amsterdammers gezamenlijk, is het nog niet gezegd dat dit ook 
geldt voor de arme Amsterdammers. Zo benadrukt wethouder 
Pieter Hilhorst in het voorwoord van De staat van de stad Amster-
dam VII (O+S, 2013b) dat de verschillen tussen groepen burgers 
groot zijn en op enkele terreinen nog toenamen. De leefsituatie 
van eenoudergezinnen (een groep waarin veel armoede voor-
komt) is bijvoorbeeld verslechterd, terwijl die van hoogopgelei-
den juist verbeterde. Bovendien is het de vraag welke invloed de 
bezuinigingen hebben voor juist deze en andere groepen kwets-
bare armen. De hierboven beschreven versoberingen, het ver-
dwijnen van voorzieningen en de daaraan gekoppelde locaties 
waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, de toegenomen schul-
den, het niet bereiken van gerechtigden voor minimavoorzie-
ningen, het leidt allemaal – zeer waarschijnlijk – tot een verhe-
viging van de financiële problematiek. Het is te vrezen dat de 
groep minima hierdoor nog meer dan voorheen de financiële 
middelen ontbeert en de schaamte voelt om deel te nemen aan 
allerlei maatschappelijke activiteiten die zo belangrijk zijn om 
erbij te horen.

Raakt de Amsterdamse armoede meer geconcentreerd?
De groepen mensen in de meest ongunstige financiële situatie, 
de ontvangers van bijstand, concentreren zich in Amsterdam 
nu meer dan voorheen in bekende achterstandsgebieden als 
Zuidoost en Nieuw-West. Dit zijn precies de stadsdelen, samen 
met Noord, waar sociaal isolement het meeste voorkomt en de 
minste mensen actief deelnemen aan het verenigingsleven. 
Hier dient bovendien bij opgemerkt te worden dat het om grote 
stadsdelen gaat. Zouden we binnen de kleinere concentratiege-
bieden kijken, dan zou de situatie nog veel ongunstiger kunnen 
zijn.



41In dit soort gebieden versterkt niet alleen de nu heviger ervaren 
persoonlijke financiële problematiek waarschijnlijk de relatie 
tussen armoede en sociaal isolement (en andere, hier niet ge-
noemde onwenselijke situaties, zoals ongezondheid, verslaving 
en criminaliteit). Hier komt ook het schrikbeeld van Baltimore 
weer om de hoek kijken: juist de concentratie van minima zorgt 
ervoor dat de woonomgeving van arme mensen, met minder 
voorzieningen, minder anderen die kunnen helpen, meer crimi-
naliteit en verslavingsproblematiek, de kans ernstig beperkt om 
uit de vicieuze cirkel – of zelfs neerwaartse spiraal? – te komen.

Alleen een sterke overheid kan armoede beteugelen

Is het terugtreden van de overheid en de nadruk op zelfred-
zaamheid wel zo verstandig? Natuurlijk, er zijn veel huishou-
dens in Nederland en Amsterdam die het prima redden zonder 
al te sterke inmenging van de staat. Daar kan de overheid best 
een stap terug doen. Maar er zijn ook veel Nederlanders die een 
helpende hand nodig hebben. Wanneer die helpende hand ont-
breekt, dan verslechtert niet alleen de situatie van de mensen 
die onder deze omstandigheden leven. Welgestelde gezinnen 
ervaren dan ook de lasten van de financiële, economische en 
sociale kosten die deze ernstigere maatschappelijke problema-
tiek met zich meebrengt. Ik roep hier nogmaals het rapport in 
herinnering van de Hogeschool Utrecht en Onderzoeksbureau 
Regioplan (Van Geuns e.a., 2011), waarin werd berekend dat de 
kosten van bezuinigen op schuldhulp tweemaal zo hoog zijn als 
de opbrengsten. Zouden deze verwachte kosten zijn meegewogen 
in de vraag waar meer en waar minder te bezuinigen, dan zouden 
er misschien andere keuzes zijn gemaakt. In mijn optiek is het 
in ieder geval kortzichtig om bezuinigingen, als doel op zich, 
voor te laten gaan op de beteugeling van grootschalige maat-
schappelijke armoedeproblematiek.

Ook lijken veel burgers en politici de mening te koesteren dat 
veel mensen in armoede hun moeilijke situatie niet willen verbe-
teren. Ook dit is wellicht een kortzichtige veronderstelling: er 
zijn ook veel huishoudens die wel willen, maar niet kunnen om-
dat ze in een uitzichtloze, complexe situatie zitten die veel vaar-
digheden, kennis en daadkracht vereist om het tij te keren. Velen 
kunnen het niet op eigen kracht en hebben een helpende hand 
nodig. Een helpende hand uit hun omgeving en van de overheid.

Echter, alle beschreven ontwikkelingen wijzen de andere kant 
uit: de overheid trekt zich terug, voorzieningen worden versoberd 
en de sociale netwerken van minima zijn vaak niet ‘rijk’ genoeg 



42 om voldoende hulp te kunnen bieden. Wellicht worden ze ook 
steeds schraler onder het huidige regime. Dit is precies wat de 
Franse socioloog Loïc Wacquant beschreef in zijn boek Urban 
outcasts (2008) als een belangrijke, zo niet de belangrijkste ver-
klaring voor het ontstaan van de uitzichtloze situaties in de 
armste getto’s van de Verenigde Staten (zie ook Hilhorst, 2012).

In mijn optiek moeten voorzieningen voor minima zeker 
niet verder worden versoberd. Het liefst moeten ze weer worden 
uitgebreid en effectiever gemaakt. Daar is ook voldoende ruimte 
voor: de leefsituatie van welgestelden is verbeterd en de ongelijk-
heid tussen de hogere en lagere sociale klassen is toegenomen. 
Het bezuinigen op de voorzieningen voor de minima, het niet 
optimaal bereiken van deze groep en de sterke nadruk op het in-
nen van schulden in plaats van ze (onder duidelijke voorwaarden) 
te saneren, brengt grote maatschappelijke risico’s met zich mee. 
Risico’s waarvan de financiële en sociale gevolgen ook ‘in de ach-
tertuin’ van de meer welgestelde gezinnen terecht zullen komen.
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44 Armoede in de Vogelbuurt 1

Acharaf (15), Mootje (14), Murat (12), Yasin en Ryan 
(beiden 9 jaar oud). Ze zijn een groep jongens die meestal op 
straat rondhangt. Ik ontmoet ze op een van hun vaste 
hangplekken: het schoolplein van basisschool Het Vogelnest 
aan de Mussenstraat in Amsterdam-Noord.

Ze vertellen algauw dat dit niet hun hele groep is. Ze zijn 
met zo’n vijftien jongens van acht tot vijftien jaar die hun vrije 
tijd meestal op straat doorbrengen. Wat gelijk opvalt, is dat ze 
allemaal in dure merkkleding rondlopen en bijna allemaal in 
het bezit zijn van de nieuwste smartphones. Acharaf zegt met 
enige trots dat zij ‘de soldaten van de straten’ zijn. Meteen 
begint de rest van de groep uit volle borst te zingen: Wij zijn de 
soldaten van de straten, er is niemand die ons wat kan maken.

Je moet swag zijn
De jongens noemen zich de soldaten, omdat ze aangeven voor 
niemand bang te zijn en hun Vogelbuurt te beschermen tegen 
groepen uit andere buurten. De buurt is van hen en zij maken 
uit wat hier gebeurt en wie erbij hoort. Hun club van soldaten 
heeft duidelijke regels. Je snitcht niets, ook al weet je dat een 
van de soldaten iets crimineels heeft gedaan. Om erbij te horen 
moet je swag zijn, een grote mond hebben en vooral niet bang 
zijn. Belangrijk is ook dat je de taal van de straat spreekt.

Ik spreek die duidelijk niet, want ik vraag gelijk wat 
snitchen en swag betekenen. Ze beginnen te lachen: ‘Zie je  
dat dan niet? Wij zijn swag, we zien er goed uit en zijn geen 
zwervers. Wij maken money en dat moet iedereen kunnen 
zien. Wij gaan voor niemand uit de weg. Losers dulden we 
niet, die pesten we weg. En als een van ons op straat in de 
problemen komt, hebben we een lokroep.’ Ze laten de lokroep 
horen – het doet mij denken aan het oehoegeluid van een uil 

De soldaten



45– en ja hoor, ergens in de verte wordt die roep beantwoord 
met hetzelfde geluid.

Dit is mijn echte familie
Dat de groep zo sterk zijn eigen regels en wetten heeft, komt 
op mij toch wel beangstigend over. Maar de jongens praten 
met mij heel open over hun motieven om bij deze soldaten te 
horen en zoveel tijd op straat door te brengen, zonder enig 
doel voor ogen behalve angst aanjagen. Ze komen bijna 
allemaal uit moeilijke thuissituaties.

Acharaf bijvoorbeeld moest eerst bij zijn moeder wonen, 
ver van de Vogelbuurt, toen zijn ouders gingen scheiden. Daar 
was hij helemaal niet blij mee. Volgens Acharaf geeft zijn 
moeder alleen maar aandacht aan zijn jongere broertje en 
zusje. Hij sliep een tijdlang her en der bij vrienden zonder dat 
zijn ouders zelfs maar wisten waar hij was. Totdat het misging 
en hij een aantal keren met de politie in aanraking kwam. 
Gelukkig gaat het nu beter sinds hij bij zijn vader woont. Die 
houdt streng in de gaten of hij elke dag naar school gaat en 
goede cijfers haalt. Als beloning krijgt hij dure nieuwe spullen. 
Maar verder is zijn vader haast nooit thuis, vertelt Acharaf, 
meestal is hij in het koffiehuis of met vrienden op pad.

Regelen wat je nodig hebt
De andere soldaten hebben net zulke verhalen. De een woont 
alleen met zijn moeder die vaak de hele dag van huis is. Ze legt 
dan geld voor hem neer om eten te kopen en verder moet hij 
het maar uitzoeken. Bij een ander thuis zijn er veel ruzies, 
daarom hangt hij liever buiten rond. ‘De soldaten, dat voelt als 
mijn echte familie,’ zegt deze jongen stoer. Er wordt 
instemmend geknikt.

Op mijn vraag hoe ze aan die dure spullen komen, willen ze 
eigenlijk geen antwoord geven. Slechts een van de jongens zegt 
dat hij ze van zijn ouders krijgt. De andere soldaten geven aan 
dat zij regelen wat ze nodig hebben. ‘In deze buurt hebben we 
niet veel en als je iets wilt hebben, moet je gewoon zorgen dat 
je het krijgt,’ zegt Mootje.

Het is tijd om te verkassen. De groep staat op, hun lokroep 
klinkt en ze verplaatsen zich naar hun volgende hangplek.

Catelijne Bosman

f
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47De ongedeelde 
stad onder druk
De veranderende geografie van 
armoede in Amsterdam, 2004-2012

 Amsterdammers hebben de neiging trots te zijn op hun 
stad, zeker gezien de ontwikkelingen die zich de afgelopen 
dertig jaar hebben voorgedaan. De stad groeit, het inko-

mensniveau stijgt en veel buurten liggen er keurig bij. Met zijn 
tamelijk gezonde economische structuur is de metropoolregio 
Amsterdam uitgegroeid tot een van de meest welvarende gebie-
den in Nederland (EZA/KvK Amsterdam, 2012).

De actuele crisis gooit weliswaar wat roet in het eten, vooral 
in de financiële sector en gerelateerde zakelijke diensten, maar 
de toeristenstroom blijft groeien. Bovendien nam de bevolking 
in de crisisjaren nog sterker toe dan daarvóór al het geval was, 
waarbij we ons wel moeten realiseren dat dit gedeeltelijk komt 
doordat de economische onzekerheid mensen die anders de 
stad zouden verlaten langer doet blijven. Daarnaast neemt ook 
het aandeel migranten uit rijkere landen al enige tijd toe, wat te 
maken heeft met de internationaal sterke positie van Amsterdam 
in een aantal economische sectoren, zoals de creatieve industrie 
en de zakelijke dienstverlening.

Deze dynamiek heeft geleid tot een groei van het aantal 
‘nieuwe stedelijke huishoudens’, waar dikwijls anderhalf of twee 
inkomens worden binnengebracht, alsmede tot een toename 

Amsterdam koestert het ideaal van de ongedeelde stad. Buurten 
zouden zoveel mogelijk gemengd moeten zijn naar achtergronden 
van de bewoners. In dit essay wordt betoogd dat demografische 
ontwikkelingen en het woningmarktbeleid dit ideaal onder druk 
zetten. In een groot deel van Amsterdam zet nu de middenklasse 
de toon. De armoede raakt meer geconcentreerd en verschuift 
naar de randen van de stad. Willen we deze segregatie wel?

Wouter van Gent, 
Sako Musterd en  
Els Veldhuizen
Urban Geographies/
Centre of Urban Studies, 
Universiteit van 
Amsterdam



48 van stedelijke huishoudens met kinderen en van goedverdie-
nende ‘westerse’ migranten en expats. Kortom, in korte tijd is 
een groot deel van Amsterdam het domein van de middenklasse 
geworden.

Dit alles heeft zich niet zonder beleidsinterventie voltrokken. 
De laatste tien tot vijftien jaar heeft het Amsterdamse gemeen-
tebestuur zich buitengewoon ingespannen om de groeiende 
middenklasse te accommoderen (Van Gent, 2013). Het gaat hier 
om gentrification-stimulerend beleid, waarbij investeringen zijn 
gedaan in de openbare ruimte en in het faciliteren van woning-
bouw om bepaalde buurten in een ander woningmarktsegment 
te plaatsen; maar ook om herstructurerings- en nieuwbouwbe-
leid, waarbij opnieuw hervorming van de woningmarkt voorop-
stond. Deze hervormingen hebben een sterke groei aan koopwo-
ningen teweeggebracht ten koste van goedkopere huurwoningen.

Gevolgen voor minima

Tegelijkertijd zijn er echter ontwikkelingen waar men wellicht 
minder trots op is. Hoe vergaat het de Amsterdammers met een 
smallere beurs, in het bijzonder de allerarmsten, de minima? 
Met alle bovengeschetste veranderingen is het gerechtvaardigd 
de vraag te stellen of niet juist deze armere groepen in de knel 
komen op de stedelijke woningmarkt. In het Amsterdamse wo-
ningmarktbeleid staat aangegeven dat de stad er voor iedereen 
is en dat een al te scherpe ruimtelijke tweedeling naar sociale 
positie van bewoners moet worden voorkomen. Ondanks de 
groeiambities wil Amsterdam geen gedeelde stad zijn of wor-
den (Gemeente Amsterdam, 2008). De vraag is echter of deze 
ambitie ook werkelijk houdbaar is en of de ‘ongedeelde stad’ 
niet onder toenemende druk komt te staan.

In deze bijdrage beperken we ons tot de positie van minima-
huishoudens op de woningmarkt en hun ruimtelijke aanwezig-
heid in de stad.1 Wij verwachten dat de ontwikkelingen op de 
woningmarkt – de verschuiving naar koop, het duurder worden 
van particuliere huur, het schaarser worden van sociale huur, en 
de toenemende vraagdruk op de woningmarkt – zullen leiden 
tot een residualisering van de sociale huursector en verdere 
ruimtelijke marginalisering van de woonpositie van de minima.

Residualisering houdt in dat een steeds groter deel van de 
huishoudens met een laag inkomen aangewezen raakt op sociale 
huurwoningen, terwijl tegelijkertijd deze sector minder ruimte 
zal bieden aan andere sociale categorieën, zoals (lagere) mid-
denklassehuishoudens. Ruimtelijke marginalisering houdt in dat 



49de lage inkomens in toenemende mate geconcentreerd raken in 
buurten met veel sociale huur, maar logischerwijs ook in buur-
ten met veel andere sociale minima. Wanneer dat werkelijk ge-
beurt, dan zal de ruimtelijke segregatie tussen arm en rijk snel 
toenemen.

We proberen in dit essay de volgende onderzoeksvragen te 
beantwoorden:
—  Is sprake van toenemende residualisering van de sociale 

huursector?
—  Is sprake van een groeiende ruimtelijke marginalisering van 

lage inkomens?
—  Welke factoren spelen een belangrijke rol in de verandering 

van de ruimtelijke patronen van huishoudens met een laag 
inkomen in Amsterdam? 

Toelichting kernbegrippen

Residualisering is geen nieuw verschijnsel. Al vroeg na de start 
van de neo-liberale koers op de woningmarkt in het Verenigd 
Koninkrijk werd er door Forrest en Murie (1983) op gewezen dat 
een belangrijk gevolg zou zijn dat bepaalde segmenten van de 
woningmarkt steeds meer bestemd zouden worden voor het arm-
ste deel van de bevolking. Hoewel het rechtvaardig lijkt dat de 
sociale huursector in de eerste plaats bestemd is voor degenen die 
deze het meest nodig hebben, mogen de negatieve gevolgen van 
het proces van residualisering niet over het hoofd gezien worden.

Immers, wanneer de sociale huursector een veel ruimere 
doelgroep bedient, dan heeft dat ook voordelen: het bedienen 
van meer sociale klassen door woningcorporaties helpt mee bij 
het voorkomen van sociale segregatie en tweedeling. Daaraan 
gerelateerd is dat de sociale huursector en de daarin verblijvende 
huishoudens niet zo gauw gestigmatiseerd zullen worden. Uit de 
literatuur is bekend dat stigmatisering aanzienlijke negatieve 
effecten kan hebben (zie bijvoorbeeld Carpenter e.a., 1994; Per-
mentier, 2009). Een ander voordeel van een sociale huursector 
die niet uitsluitend is gericht op huishoudens met lage inkomens, 
is gelegen in de waardeontwikkeling van het bezit van sociale 
verhuurders. Een brede sector biedt meer mogelijkheden om de 
waarde van het hele bezit op peil te houden en heeft positieve 
gevolgen voor de financiële positie van de corporatiesector als 
geheel.

Ruimtelijke marginalisering duidt op het verschijnsel dat de 
financieel zwakste huishoudens in toenemende mate geconcen-
treerd raken in de minst gevraagde buurten van de stad. Het 
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gaat hier om een groeiende sociaal-ruimtelijke segregatie. In dit 
essay zullen wij nagaan of deze processen zich in Amsterdam 
voordoen door een antwoord te geven op de drie gestelde vragen.

Neemt residualisering van sociale huursector toe?

In Amsterdam, evenals in Nederland als geheel, is sprake van een 
snel veranderende compositie van de sociale huursector. De 
richting van de verandering blijkt uit een recente analyse van 
gegevens uit het WoonOnderzoek Nederland van 1989 en 2009 
(Musterd, 2014). In dat onderzoek werd nagegaan in welke 
mate de sociale huursector bewoond wordt door huishoudens 
met een benedenmodaal of bovenmodaal inkomen, en hoe die 
verhouding veranderd is tussen 1989 en 2009. Uit de gegevens 
spreekt duidelijk een residualiseringstrend: de sociale huursec-
tor wordt in toenemende mate bewoond door huishoudens met 
een benedenmodaal inkomen, in Nederland als geheel en in 
Amsterdam (zie tabel 1).

Neemt de ruimtelijke marginalisering toe?

In deze bijdrage willen we de aandacht echter vooral richten op 
de minimahuishoudens en hun ruimtelijke concentratie. We 
beginnen met een beknopte schets van de ontwikkeling van de 
minima in Amsterdam over de periode 2004-2012.

Figuur 1 laat een fluctuerend verloop van het aantal minima-
huishoudens zien, met een opvallende afname van 2005 tot 
2009, waarna weer een toename plaatsvond. Omdat tussen 2004 
en 2012 sprake was van een groei van de totale stadsbevolking, 
nam het aandeel minimahuishoudens voornamelijk relatief af 

Residualisering van de sociale huursector: ontwikkeling van het  
aandeel huishoudens in de sociale huursector dat zich beneden  
of boven het mediane inkomen bevindt, 1989 en 2009

 Nederland   Amsterdam 
  1989  2009  1989  2009 
 n % n % n % n %

Beneden de mediaan 10.999 63 18.589 80 700 67 1.245 78

Boven de mediaan 6.539 37 4.777 20 348 33 346 22

Totaal 17.538 100 23.366 100 1.048 100 1.591 100

Bron: Musterd, 2014; bewerking van WoonOnderzoek Nederland, 1989 en 2009.

Tabel 1 
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Populatie

Minima

in de periode tussen 2004 en 2008 (van 17,7% in 2004 naar 
16,6% in 2008) en bleef het ongeveer gelijk in de crisisjaren 
sinds 2008.

In figuur 2 brengen we de ruimtelijke verdeling over de stad in 
beeld. We zien grote verschillen in het aandeel minimahuishou-
dens tussen de stadsdelen, maar de ontwikkeling door de tijd 
heen is opvallend gelijk, zij het niet identiek. Het grootste con-
trast vinden we tussen Zuidoost enerzijds en het Centrum en 
Zuid anderzijds. In absolute zin is het beeld anders. Alleen in 
West en Centrum is er een daling in het aantal minimahuishou-
dens. Andere stadsdelen laten groei zien. Opvallend is dat het 
aantal minima in stadsdeel Oost met 10% is gestegen, terwijl het 
aandeel is gedaald. Dit heeft te maken met een sterke toename 
van het aantal huishoudens, voornamelijk niet-minima, in de 
nieuwe buurten op IJburg.

Verandering in de ruimtelijke concentratie in detail
Het stadsdeelniveau is echter erg grof om ruimtelijke patronen 
van verandering te kunnen ontdekken. De beschikbaarheid van 
informatie over minima op het zespositie-postcodeniveau maakt 
een analyse van ruimtelijke concentraties (postcodeclusters) op 
een veel lager schaalniveau mogelijk.2 We beperken ons tot con-
centraties met ten minste tien minimahuishoudens en een 

Figuur 1 
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Zuidoost

Noord

Oost

West

Nieuw West

Zuid

Centrum

oppervlakte van ten minste 4500 vierkante meter.3 Ruimtelijke 
concentraties zijn op verschillende manieren gedefinieerd, op 
basis van 2 (duidelijke concentratie), 3 (sterke concentraties) en 
4 standaard-deviaties (zeer sterke concentraties) boven het ge-
middelde aandeel minima in de stad als geheel.

In tabel 2 zien we dat in 2004 ruim 24% van de minima woon-
de in concentraties van minima, 5,5% in sterke concentraties 
van minima, en minder dan 1,4% in zeer sterke concentraties 
van minima. In 2012 zijn de percentages gestegen tot respectie-
velijk 29, bijna 20 en bijna 6%. Het aandeel minima in concen-
traties van minima neemt niet veel toe, maar in 2012 blijken veel 
meer minima in concentraties van minima te wonen dan in 
2004. 

Dat betekent dat er meer of ruimtelijk uitgebreidere concentra-
ties zijn ontstaan. Uit de concentratiekaarten voor 2004 en 2012 
(zie pagina 54 en 55) blijkt dat zowel het aantal concentraties als 
de omvang van de concentraties duidelijk is toegenomen. Er 
zijn bijvoorbeeld nieuwe concentraties ontstaan in Nieuw-West 
(in de buurt van oude concentraties), in Oost op IJburg en in de 
Transvaalbuurt, en in enkele buurten in Noord en Zuidoost 
(vooral in Holendrecht en Reigersbos).
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Analyse van ruimtelijke concentraties minima

Hoe is nu de toename van (sterke) concentraties van minima te 
verklaren? Zijn minimagroepen meer geneigd om bij elkaar te 
wonen, of speelt de veranderende woningmarkt ook een rol? 
Om deze vragen te beantwoorden hebben we gekeken naar de 
verandering in het aandeel minima per postcodegebied tussen 
2004 en 2012. Vervolgens hebben we gekeken in hoeverre ver-
anderingen in de woningvoorraad en sociale samenstelling 
samen  hangen met de ruimtelijke verschuiving van de armoede 
(zie appendix).

Onze analyses laten duidelijk zien dat de toename van het 
aandeel minima in zespositie-postcodegebieden gekoppeld is 
aan een toename van oudere en oude bewoners. Ook is er een 
positief verband met de ontwikkeling van het aandeel niet-
westerse allochtone Amsterdammers en met de ontwikkeling 
van het aandeel huishoudens met kinderen en eenoudergezinnen. 
Een groei in aandeel van al deze categorieën in een postcodege-
bied impliceert een significant hogere kans op groei van het 

Aandeel minima in Amsterdam en in concentratiebuurten in 
Amsterdam, 2004 en 2012

 2004 2012 2012
 volgens 
 definities 2004

Aandeel minimahuishoudens 17,65% 16,63% 16,63%
in Amsterdam 

Aandeel minima wonend in 24,3% 29,0% 25,8%
concentraties (2 st.dev) 

Aandeel minima wonend in 5,5% 19,6% 15,0%
sterke concentraties (3 st.dev)

Aandeel minima wonend in 1,4% 5,9% 2,0%
zeer sterke concentraties (4 st.dev)

(Gem.) aandeel minima in 39,0% 39,3% 40,2%
concentraties (2 st.dev)

(Gem.) aandeel minima  48,2% 44,8% 46,3%
in concentraties (3 st.dev) 

(Gem.) aandeel minima 57,6% 50,4% 55,0%
in concentraties (4 st.dev)

Tabel 2 
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aandeel minima. Als het postcodegebied daarentegen geken-
merkt wordt door een toename van het aandeel samenwonen-
den zonder kinderen, is een significante afname van het aandeel 
minima waarschijnlijk.

Woningmarktkenmerken blijken eveneens duidelijk samen 
te hangen met veranderingen in het aandeel minima. Waar het 
aandeel koopwoningen toeneemt en waar de woningwaarde 
stijgt, neemt het aandeel minima in de bevolking significant af. 
Waar het aandeel sociale huurwoningen toeneemt, neemt het 
aandeel minima in de bevolking significant toe. Doordat de 
sociale huurvoorraad steeds sterker verband houdt met de aan-
wezigheid van lage inkomens (residualisering), mag zelfs bij 
een gelijkblijvend aandeel sociale huur in een postcodegebied al 
verwacht worden dat het aandeel minima er toeneemt.

C opyright: ©2013 E sri, DeLorme,  NAV T E Q

Armoede in Amsterdam in 2004: concentraties, sterke 
concentraties en zeer sterke concentraties

Bron: O+S, bewerkt door auteurs.

Armoedeclusters 2004 4stdev 3stdev 2stdev

Kaart 1 
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Conclusie

Tussen 2004 en 2009 groeide de bevolking van Amsterdam 
harder dan het aantal minima, maar in de periode 2009-2012 
liepen beide samen op. Per saldo is het aandeel minima in de 
bevolking over de laatste tien jaar enigszins afgenomen. Re-
cente ontwikkelingen maken echter duidelijk dat huishoudens 
met lage inkomens tegelijkertijd steeds meer aangewezen raken 
op de sociale huurwoningvoorraad of op andere goedkope wo-
ningen. De ruimtelijke verschillen tussen gebieden waar veel 
sociale huur en waar veel koopwoningen te vinden zijn, worden 
daardoor steeds nadrukkelijker gekoppeld aan sociale verschillen.

Dat komt ook scherp naar voren in de ruimtelijke patronen 
van de minima en in de veranderingen tussen 2004 en 2012. De 
veranderingen op de woningmarkt bieden minder kansen voor 
lage inkomens. Het gevolg is dat Amsterdam weliswaar relatief 
minder armoede kent, maar dat deze armoede wel meer gecon-

C opyright: ©2013 E sri, DeLorme,  NAV T E Q

Armoede in Amsterdam in 2012: concentraties, sterke 
concentraties en zeer sterke concentraties

Bron: O+S, bewerkt door auteurs.

Armoedeclusters 2012 4stdev 3stdev 2stdev

Kaart 2 



56 centreerd wordt. Er komen steeds meer minima in gebieden te 
wonen waar ook al veel andere minima woonden. Er is dus sprake 
van een toenemende concentratie en segregatie van minima. De 
residualisering van de sociale huursector en de moeilijke toe-
gang tot de duurder wordende particuliere sector, gepaard aan 
het feit dat het aandeel sociale huurwoningen vooral in de 
meest stedelijke stadsdelen het sterkst afneemt, leiden tot een 
toenemende ruimtelijke concentratie van minima in de wijken 
aan de rand van de stad en in stukjes (nog) niet-opgewaardeer-
de vooroorlogse wijken in Oost en West.

De hier geschetste ontwikkeling is, zoals we hebben laten 
zien, begrijpelijk gelet op de bevolkingskenmerken en het ge-
voerde woningmarktbeleid in Amsterdam, maar is tevens in strijd 
met het door het gemeentebestuur geformuleerde beleid ten 
aanzien van het tegengaan van tweedeling en segregatie in alle 
delen van de stad.

Noten

1 De definitie van minimahuishou-
dens is dat zij beschikken over 
minder dan 110% van het wettelijk 
sociaal minimum.

2 Zogenaamde geïnstitutionaliseerde 
minimahuishoudens (inclusief 
geconcentreerde studenten-
woningen) zijn buiten beschouwing 
gelaten.

3 De procedure voor het inzich-
telijk maken van de ruimtelijke 
concentraties is gebaseerd op 
de mapping methode van de 
Stadsmonitor Amsterdam en 
bestaat uit drie stappen. In de 
eerste stap worden zespositie-
postcode gebieden geselecteerd die 
voldoen aan de concentratie-eis. 
De standaard concentratie-eis is 
het stadsgemiddelde plus twee 
standaardafwijkingen, maar de 
eis kan ook strenger gedefinieerd 
worden. Alleen postcodegebieden 
die voldoen aan de concentratie-
eis worden meegenomen in de vol-
gende stap, waarin de oppervlakte 
van de geselecteerde postcodege-
bieden uitgebreid wordt met een 
buffer van 25 meter. In de laatste 
stap worden de postcodegebieden 

die overlappen zowel ruimtelijk als 
inhoudelijk samengevoegd. Vervol-
gens kunnen aanvullende selectie-
criteria worden gesteld (zoals het 
minimum aantal minimahuishou-
dens in het concentratiegebied).

4 Concentratiegrenzen zijn voor 
2004: 33,93%, 41,97% en 50,01%. 
Voor 2012: 31,48%, 38, 90% en 
46,33%. Grenzen nemen af door 
de toename van de niet-minima-
bevolking in nieuwe, relatief 
welvarende buurten. Om er zeker 
van te zijn dat het beeld van toe-
nemende concentratie niet alleen 
het gevolg is van schuivende 
concentratiegrenzen, geeft tabel 
2 ook de cijfers voor 2012 met de 
concentratiegrenzen van 2004. 
Deze cijfers bevestigen de toene-
mende concentratie van armoede.
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57Appendix

OLS-regressieanalyse, afhankelijke variabele: verschil in aandeel 
minimahuishoudens in procentpunten op zespositie-postcode-
niveau (niet geclusterd, minimaal 10 woningen) in gemeente 
Amsterdam, 2004-2012

  Standardised 
Variabele B Bèta Sign.

Constante -1,763  ,000

Verschil leeftijdscategorie 45-64 jaar 0,135 0,136 ,000

Verschil leeftijdscategorie 65 jaar en ouder 0,177 0,147 ,000

Verschil in aandeel niet-westerse allochtonen 0,082 0,202 ,000

Verschil in samenwonenden zonder kinderen -0,021 -0,025 ,039

Verschil in samenwonenden met kinderen 0,109 0,152 ,000

Verschil in eenoudergezinnen 0,232 0,211 ,000

Verschil eigenaar-bewoners -0,091 -0,145 ,000

Verschil in sociale huurwoningen 0,054 0,089 ,000

Ontwikkeling WOZ-waarde 2004-2010 (relatief) -0,010 -0,035 ,001

Groei/afname woningvoorraad  0,201 0,003 ,771
   (relatief aanbuurt, natuurlijke logaritme)

R2 (adj.) = ,190
N = 8.147

Toelichting: De regressieanalyse heeft als afhankelijke variabele het verschil tussen het 
percentage minima in 2004 en 2012 (in procentpunten) per postcode. Alleen postcodes 
met ten minste tien woningen zijn in de beschouwing betrokken (een analyse met post-
codegebieden met minimaal twintig woningen leidt tot vrijwel dezelfde conclusies; alleen 
het effect van samenwonende stellen zonder kinderen is dan niet langer significant).
Aansluitend bij de bovenstaande bespreking hebben we kenmerken van de verandering 
van de woningvoorraad opgenomen, aangevuld met demografische en culturele kenmer-
ken van de bewoners. Behalve de WOZ-waardeverschillen, die betrekking hebben op de 
periode 2004-2010, zijn alle variabelen gebaseerd op de situatie tussen 2004 en 2012. 
Behalve de veranderingen in woningvoorraad en WOZ-waarde, waarvoor de relatieve 
veranderingen zijn bepaald, zijn alle verschilmaten uitgedrukt in procentpunten. Het 
voordeel hiervan is dat de niet-gestandaardiseerde B-coëfficiënten gemakkelijk te inter-
preteren zijn. De ontwikkeling van de woningvoorraad is meegenomen om te corrigeren 
voor grote schommelingen in WOZ-waarde en eigendomsverhoudingen die ontstaan bij 
herstructurering en nieuwbouw.

Tabel 4
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Sinds april 2013 brengt Het Parool elke zaterdag een 
verhaal van een minderbedeelde Amsterdammer die een 
dringende wens heeft. Dat kan een naaimachine zijn om zelf 
kleding te kunnen gaan maken, een frisse nieuwe matras, een 
relaxstoel of een dringend noodzakelijke tandartsbehandeling. 
‘Er is enorm veel goedheid in de stad, dat merken wij door die 
rubriek,’ zegt Caroline Jonker, die samen met haar vriendin 
Nienke van den Hoek de spil is van de Stichting Amsterdammer 
Helpt Amsterdammer.

‘De reacties die wij elke maandag in onze inbox vinden, zijn 
hartverwarmend. Van tevoren dachten wij: hoe komen we aan 
gevers. Maar die melden zich wel. Eigenlijk is het lastiger vragers 
te vinden. We zoeken via de voedselbank of via maatschappe-
lijke instellingen en scholen. Mensen moeten wel een drempel 
over, omdat ze met hun hele verhaal én met een foto in de krant 
komen.’

Dan denk je: hoe moet je hier uitkomen
Is dat eigenlijk niet wat veel gevraagd, die openheid met foto 
en al? ‘Wij willen dat graag om zo de lezers de kans te geven 
zich echt in te leven in het verhaal. Een week later melden we 
in een kleiner stukje wie de uitgekozen gever was. Die persoon 
vertelt iets over wat het verzoek bij hem of haar losmaakte. 
En daar doen we dan ook een foto bij. Dat willen sommige 
gevers liever niet, maar als degene die de wens uit met een foto 
in de krant staat, ja, dan ook de gever.’

Mensen die een wens indienen worden thuis bezocht. 
Geregeld vindt Jonker de armoedesituaties die ze aantreft 
beklemmend. ‘Dan denk je: hoe moet je hier in godsnaam 
uit komen? Bijvoorbeeld alleenstaande moeders – die moeten 
voor hun kinderen zorgen, dus wat voor soort baan is er dan 

Goedheid te over

Interview met Caroline Jonker — Amsterdammer Helpt 
Amsterdammer



61mogelijk. Of mensen die enorme schulden hebben, dat probleem 
speelt vaak. Sommige mensen zitten zo in een isolement dat ze 
zich helemaal niet meer realiseren dat iemand iets voor ze zou 
willen doen. Dat raakt ze dan enorm. Daar doe je het voor.’

Ze willen geen medelijden
In de krantenstukken wordt erop gelet dat de mensen niet 
zielig overkomen. ‘Ze willen geen medelijden. De rubriek heeft 
daarom een bepaalde luchtigheid, hoe erg sommige situaties 
in feite ook zijn. De wens die mensen uiten hoeft niet iets 
nuttigs te zijn, zoals een wasmachine – al zit dat er ook tussen. 
Maar we hadden ook een vrouw die haar vijftigste verjaardag 
wilde vieren. Het verhaal moet zodanig op de lezer overkomen 
dat die het de persoon in kwestie echt gunt om de wens in 
vervulling te zien gaan.’

Vaak herkent een gever zich in de situatie, zegt Jonker. 
‘Dat is eigenlijk heel vaak het geval. Daarom is het belangrijk 
de afwisseling in de gaten te houden. De ene keer iemand die 
geld vraagt voor een operatie van zijn hond, de andere keer 
een moeder die graag de kamer van haar dochter wil opknap-
pen omdat ze zich anders schaamt als de dochter vriendinnen 
thuis vraagt. In dat laatste geval reageerde een man die zelf 
ook door een alleenstaande moeder was opgevoed en die zei: 
ik heb daar nooit last van gehad. Dan geef je zo’n moeder nog 
iets extra’s mee.’

Je overbrugt de afstand tussen werelden
Door dat element van herkenning breng je echt verbindingen 
tot stand, je overbrugt de afstand tussen werelden, aldus Jonker. 
‘Dat is voor ons een belangrijk doel van dit project. Dus het 
gaat niet alleen om die geldbedragen, we willen vooral de 
solidariteit tussen stadsbewoners gestalte geven. En tastbaar 
maken dat er in een welvarende stad als Amsterdam toch veel 
armoede is. Dat realiseren veel stadsbewoners zich helemaal niet.’

Jonker beseft de beperkingen van de Stichting Amsterdammer 
Helpt Amsterdammer. ‘Het is natuurlijk een speldenprikje.  
Er is zoveel ellende en armoede.’ Maar een nieuwe stap is al 
wel gezet: om ook via de website vragers en gevers met elkaar 
in contact te brengen. Want alleen de wekelijkse krantenru-
briek voldoet niet langer. Daarvoor zijn er te veel wensen en 
noden van arme mensen – maar ook te veel gulle gevers die 
graag iets willen doen.

Hansje Galesloot



62



63Ongezonde
armoede
Waarom arme mensen 
ongezonder zijn en wat  
daaraan te doen is

 Ondanks het hoge welvaartsniveau in Nederland is er een 
groot verschil in gezondheid tussen mensen in hogere 
en lagere sociaal-economische posities, zo laat onder-

zoek keer op keer zien. Mensen onderaan de sociaal-economische 
ladder hebben een lagere levensverwachting, een slechtere waar-
genomen gezondheid en een hogere morbiditeit (Mackenbach 
& Stronks, 2012). Er is niet sprake van een tweedeling, maar van 
– wat onderzoekers noemen – een gradiënt: iedere stap hoger 
op de maatschappelijke ladder levert een betere gezondheid op. 
Iemands sociaal-economische status wordt in dit soort onderzoek 
afgemeten aan zijn opleidings-, beroeps- of inkomensniveau.

In 2012 leefde in Nederland bijna 10% van de bevolking in 
een huishouden dat rond moest komen van een minimuminko-
men (SCP/CBS, 2013). Het is opvallend hoe weinig onderzoeks-
gegevens er zijn over de gezondheidstoestand van specifiek deze 
mensen. Zij vormen grotendeels de onderste categorie van de 
maatschappelijke ladder zoals die meestal in dit soort onder-
zoek wordt onderscheiden. Daardoor weten we dat de gezond-

Leven in armoede is onlosmakelijk, maar niet onvermijdelijk 
verbonden met een relatief slechte gezondheid. Dat is de  
centrale stelling in dit essay. Al decennialang probeert de overheid 
gezondheidsachterstanden onder lagere inkomensgroepen te 
bestrijden. Dat gaat moeizaam. Maar het krachtwijkenbeleid 
blijkt wel degelijk de gezondheid van de bewoners gunstig te 
hebben beïnvloed. Met integraal beleid op meerdere terreinen, 
mits langdurig volgehouden, is resultaat te boeken.

Karien Stronks en 
Mariël Droomers
Afdeling Sociale 
Geneeskunde, 
Academisch Medisch 
Centrum/Universiteit 
van Amsterdam



64 heidstoestand van deze groep het slechtst is van alle sociale la-
gen in Nederland. Maar specifiekere informatie over bijvoorbeeld 
extra gezondheidsrisico’s van hen die langdurig van een mini-
muminkomen leven, is er nauwelijks. In dat opzicht vormen deze 
mensen ook in gezondheidsonderzoek een groep die weinig 
zichtbaar is.

Waarom leidt armoede tot een slechtere gezondheid?

Het komt het dat mensen die in armoede leven gemiddeld een 
slechtere gezondheid hebben? Gezondheid wordt beïnvloed door 
veel verschillende factoren. Naast gezondheidsgerelateerd gedrag 
als rookgedrag of voedingsgewoonten, spelen ook fysieke en 
sociale omgevingsfactoren een rol. Voorbeelden daarvan zijn 
woonomstandigheden of de sociale steun die iemand ontvangt. 
Als iemand eenmaal ziek is, vormen de toegankelijkheid en 
kwaliteit van de gezondheidszorg een andere belangrijke factor.

Wat betekent dit voor de relatie tussen armoede en gezond-
heid? Als we armoede mondiaal definiëren als het niet zelf kun-
nen voorzien in de eerste levensbehoeften – zoals schoon drink-
water, gezond voedsel, huisvesting en gezondheidszorg –, dan 
behoeft het geen betoog dat armoede en gezondheid met elkaar 
samenhangen. De gezondheidseffecten liggen dan al besloten in 
de definitie van armoede.

Voor degenen die nu in Nederland in armoede leven, gelden 
andere mechanismen die de weerslag van armoede op de ge-
zondheid kunnen verklaren. Als we armoede dan definiëren als 
het niet maatschappelijk kunnen participeren op een levens-
standaard die in Nederland gebruikelijk is, of niet kunnen deel-
nemen aan sociale activiteiten die in ons land normaal zijn, dan 
doemen op individueel niveau twee mogelijke verklarende 
mechanismen op.

Individuele factoren
Enerzijds kan het leven in armoede een direct effect op de ge-
zondheid hebben. Zo kan een ongezond voedingspatroon als 
gevolg van geldgebrek iemands risico op ziekte vergroten. Het-
zelfde geldt voor ongezonde woonomstandigheden, of het niet 
deelnemen aan sportactiviteiten vanwege een laag inkomen.

Anderzijds kan armoede langs indirecte weg de gezondheid 
beïnvloeden. Mensen die van een laag inkomen moeten rond-
komen roken relatief vaak sigaretten, bijvoorbeeld als reactie op 
de stress die ze door de armoede ervaren. Ook kan armoede 
iemands gevoel van eigenwaarde onderuithalen en zo de ge-
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zondheid aantasten. Bestaande onderzoeken geven voor beide 
verklaringen steun. Merk op dat gebrek aan gezondheidszorg 
hier niet als verklaring wordt genoemd. Uit onderzoek blijkt dat 
de Nederlandse gezondheidszorg goed toegankelijk is, ook voor 
mensen in lagere inkomensgroepen.

Maatschappelijke factoren
Met bovenstaande willen we niet de suggestie wekken dat de 
relatie tussen armoede en gezondheid geheel op het niveau van 
het individu verklaard kan worden. Voor een volledig begrip 
moeten we breder kijken. Mensen leven in een sociale context 
die op hun gezondheid van invloed kan zijn. Een voorbeeld is 
de steun die men uit de eigen buurt verkrijgt, of de invloed die 
van het gedrag van mensen in de nabije omgeving uitgaat op 
het eigen gedrag. Ook bredere maatschappelijke invloeden zijn 
van belang. Onder invloed van de huidige economische crisis 
verslechterde bijvoorbeeld de afgelopen jaren de inkomenspo-
sitie van mensen met een minimuminkomen (SCP/CBS, 2013). 
Dit werkt vermoedelijk door in de gezondheid van deze groep.

Bovenstaand ‘regenboogmodel’ van Dahlgren en Whitehead 
(1991) biedt een schematische weergave van dergelijke invloeden 
die het persoonlijk niveau overstijgen. In het hart van het model 
staan de vaststaande individuele kenmerken. In de bogen daar-
omheen staan factoren die beïnvloedbaar zijn. Dit model helpt 

Regenboogmodel van Dahlgren en Whitehead over gezond-
heidsinvloeden

Bron: Dahlgren & Whitehead, 1991.

Figuur 1 



66 ons om de relatie tussen individuele armoede en gezondheid in 
een maatschappelijke context te plaatsen.

Wat het model niet laat zien, maar wat wel belangrijk is in dit 
kader, is dat de gezondheidstoestand van een persoon ook weer 
de bovenliggende lagen in de regenboog kan beïnvloeden. Zo 
kunnen gezondheidsklachten ertoe leiden dat iemand niet aan 
een baan komt. De klachten verhinderen hem om te werken, of 
ze schrikken werkgevers af om hem aan te nemen. Dat heeft 
dan weer een nadelig effect op zijn inkomen. Ook kan iemand 
door gezondheidsproblemen in een sociaal isolement terecht-
komen.

Kortom, vaak is bij mensen die in armoede leven sprake van 
een cumulatie van problemen op allerlei levensterreinen, waarbij 
enerzijds de gezondheid nadelige invloeden kan ondervinden 
van de moeilijke leefsituatie, maar anderzijds gezondheids-
klachten ook weer tot (grotere) problemen op andere terreinen 
kunnen leiden.

Hoe bestrijd je gezondheidsachterstanden?

Achterstanden op allerlei levensgebieden vertalen zich dus vaak 
in gezondheidsachterstanden. Deze oorzaken van sociaal-eco-
nomische gezondheidsverschillen worden ook wel de ‘social 
determinants’ oftewel maatschappelijke determinanten van ge-
zondheid genoemd. Hoewel er ruim bewijs is van het belang van 
deze sociale determinanten voor de volksgezondheid (WHO, 
2008), is er relatief weinig bekend over de doeltreffendheid van 
beleid ter voorkoming van gezondheidsproblemen bij de bevol-
king in het algemeen en de meest kansarme groepen in het bij-
zonder.

Niettemin zijn er voor enkele beleidsstrategieën wel degelijk 
aanwijzingen dat ze werken. We bespreken er hier twee: (1) het 
ophogen van het inkomensniveau en (2) het verbeteren van de 
leefsituatie op het niveau van de wijk.

Verhoging van het inkomen
Er zijn enkele studies bekend naar de effecten van inkomens-
verhoging op de gezondheid, waarbij zogenaamde natuurlijke 
experimenten zijn bestudeerd: inkomensverbeteringen die zich 
voordeden als gevolg van beleidsmaatregelen of toevalligheden. 
Het merendeel van deze studies toont aan dat een stijging van 
het inkomen positieve effecten heeft op de gezondheid van zowel 
volwassenen als kinderen (Gunasekara e.a., 2011; Kawachi e.a., 



672010). Bij kinderen uit dit positieve effect zich bijvoorbeeld in 
een betere voedingstoestand en een gunstiger cognitieve en 
motorische ontwikkeling (Kawachi e.a., 2010). Bij volwassenen 
betreft het een klein, maar statistisch significant positief effect 
op de zelf-gerapporteerde algemene gezondheid, hoewel dit in 
sommige studies alleen voor mannen gold en niet voor vrou-
wen (Gunasekara e.a., 2011).

Wel laten de studies soms ook negatieve gevolgen voor de 
gezondheid zien. In een aantal onderzoeken komt naar voren 
dat meer inkomen ook gepaard kan gaan met een ongezondere 
leefstijl. Mensen die een loterij winnen gaan bijvoorbeeld meer 
roken en meer alcohol drinken (Gunasekara e.a., 2011). En deel-
nemers aan het Oportunidades-programma in Mexico die in-
komensondersteuning ontvingen, kregen vaker obesitas: ken-
nelijk spendeerden ze hun hogere inkomen deels aan te veel 
(ongezond) voedsel (Kawachi e.a., 2010). Vooral op oudere leef-
tijd (boven de 65 jaar) lijken de negatieve gezondheidseffecten 
sterker te zijn dan de positieve (Kawachi e.a., 2010). Niettemin 
is de algemene lijn uit deze studies dat verbetering van het in-
komen de gezondheid positief beïnvloedt.

Onderzoek geeft ook aanwijzingen voor een betere geestelijke 
gezondheid als gevolg van inkomensvooruitgang. Zo werd een 
inkomensstijging als gevolg van een multidimensionaal anti-
armoedeprogramma in Wisconsin gevolgd door een signifi-
cante vermindering van depressieve symptomen bij ongehuwde 
vrouwen met een laag inkomen. Dit New Hope Program be-
stond uit het aanbieden van loonsverhoging, betaalbare ziekte-
kostenverzekering en subsidies voor kinderopvang (Gottlieb 
e.a., 2011). Ook de depressieve symptomen van Zuid-Afrikaanse 
volwassenen namen af toen hun gezamenlijk huishoudinkomen 
steeg, doordat de gepensioneerde leden van het huishouden een 
hogere uitkering kregen (Kawachi e.a., 2010). 

Verbetering van de leefsituatie op het niveau van de wijk
Behalve door verhoging van het inkomensniveau, is het ook 
goed denkbaar dat de gezondheid van mensen die in armoede 
leven verbetert als gevolg van verbetering van de kwaliteit van 
hun levensomstandigheden. We spitsen dit hier toe op de om-
standigheden op het niveau van een wijk. We hebben dit onlangs 
in het kader van het URBAN40-onderzoek bestudeerd.

In dit onderzoek hebben we het zogenaamde krachtwijken-
beleid (2008-2012) in een veertigtal achterstandswijken in acht-
tien gemeenten in Nederland gebruikt om de invloed van ver-
beteringen in de wijk op de gezondheid na te gaan. Door een 



68 concentratie van mensen in lagere inkomens- en opleidings-
groepen en een relatief hoge werkloosheid zijn bewoners van 
achterstandswijken relatief ongezond. Ze ervaren hun gezond-
heid als slechter, hebben vaker ernstig overgewicht, astma en 
diabetes, en ervaren meer beperkingen in de algemene en huis-
houdelijke dagelijkse bezigheden. Ze roken ook vaker en bewe-
gen minder vaak (Ruijsbroek e.a., 2011; Verweij e.a., 2008).

In het URBAN40-onderzoek vergeleken we de ontwikkeling 
van de gezondheidssituatie in de veertig aandachtswijken met 
vergelijkbare controlewijken in heel Nederland, in de periode 
2004-2008 versus 2008-2011. We bestudeerden uitkomsten als 
lichaamsbeweging, roken, alcoholconsumptie, overgewicht, 
ervaren en mentale gezondheid, depressieve symptomen en 
zorggebruik. We gebruikten gegevens die eerder voor andere 
doeleinden zijn verzameld in heel Nederland en over een langere 
periode voor en na 2008, zoals de POLS-enquêtes van het CBS. 
Deze enquêtes werden elk jaar door andere mensen ingevuld.

Om zo goed mogelijk te begrijpen hoe eventuele positieve 
ontwikkelingen in gezondheid samenhangen met specifieke 
onderdelen van de wijkenaanpak, maakten we een nauwkeurige 
analyse van de activiteiten die in dat kader zijn gerealiseerd in 
38 van de 40 wijken. Hiervoor gebruikten we een speciaal ont-
wikkelde vragenlijst met typen interventies waarvan we op 
korte termijn effecten op de gezondheid verwachtten. Deze 
legden we eind 2011 voor aan de wijkmanagers, die een beschrij-
ving gaven van de uitgevoerde activiteiten en informatie gaven 
over de omvang of het bereik ervan. De analyse heeft aanneme-
lijk gemaakt dat deze activiteiten in principe een positief effect 
op de gezondheid van de bewoners kunnen hebben, omdat ze 
aangrijpen bij factoren waarvan we uit eerder onderzoek weten 
dat ze met de gezondheid van een bevolking samenhangen. 
Voorbeelden daarvan zijn het verkrijgen van betaald werk, de 
verbetering van de kwaliteit van woningen en de afname van 
criminaliteit in de omgeving (Droomers e.a., 2014).

Welke conclusies hebben we nu in dit onderzoek getrokken over 
de gezondheidseffecten van een wijkgerichte aanpak ter verbe-
tering van de leefbaarheid? Aan de ene kant vonden we in het 
onderzoek geen consistent bewijs voor positieve veranderingen 
in de algemene gezondheidssituatie in de aandachtswijken ten 
opzichte van de controlewijken. Aan de andere kant konden we 
voor een aantal gezondheidsaspecten wel degelijk positieve ef-
fecten van de ingezette activiteiten vaststellen op de gezondheid 
van de bewoners en hun gezondheidsgerelateerd gedrag. Zo 



69voelen meer mensen in de aandachtswijken zich mentaal ge-
zond, roken er relatief minder mensen, doen meer mensen aan 
lichaamsbeweging in de vrije tijd door te wandelen, en is de 
ervaren gezondheid verbeterd.

Deze positieve ontwikkelingen moeten worden gezien te-
gen de achtergrond van een toename, sinds 2008, van gezond-
heidsproblemen in achterstandswijken in het algemeen. Voor 
de meeste van die gezondheidsaspecten geldt namelijk dat 
bewoners in achterstandswijken er sinds 2008 – de start van de 
 wijkenaanpak, maar ook het begin van de economische crisis 
– op achteruit zijn gegaan: in die wijken zijn meer mensen zich 
ongezond gaan voelen, roken meer mensen, of hebben meer 
mensen een minder goede mentale gezondheid gekregen. On-
der invloed van het ingezette beleid om de maatschappelijke 
positie van de bewoners te verbeteren, lijkt in aandachtswijken 
die negatieve trend in gezondheid ofwel afgevlakt (roken, ervaren 
gezondheid) ofwel ten positieve gekeerd (mentale gezondheid). 
Deze trends in de gezondheid in de aandachtswijken zijn dan 
ook grotendeels te duiden als ontwikkelingen die minder on-
gunstig zijn geweest dan in de andere achterstandswijken.

Waarom blijven gezondheidsverschillen zo groot?

De slechtere gezondheid van mensen aan de onderkant van de 
inkomensladder is dus deels vermijdbaar, zo hebben we in de 
vorige paragraaf laten zien. Waarom bleven de verschillen in 
gezondheid dan toch onverminderd groot in de laatste decennia? 
In het gezondheidsbeleid is sinds begin jaren negentig, zij het in 
wisselende mate, aandacht geweest voor het bestrijden van ge-
zondheidsachterstanden. Waarom lukt het dan niet de verschillen 
te verkleinen? We signaleren een aantal redenen.

Ten eerste is het voor het verbeteren van de gezondheid van 
lagere inkomensgroepen noodzakelijk dat op veel terreinen 
vooruitgang wordt geboekt: arbeidsmarktbeleid, sociale voor-
zieningen, woningbouw, inrichting van een wijk etc. Dat zijn 
allemaal gebieden waarop gezondheid niet de primaire focus 
vormt. Toch kunnen door maatregelen op deze terreinen ge-
zondheidsproblemen worden voorkomen. Dit vereist dat ge-
zondheidsoverwegingen een integraal onderdeel worden van 
de beleidsafwegingen op deze terreinen. Dergelijk integraal 
beleid staat, hoewel het de laatste jaren sterk in ontwikkeling is, 
nog in de kinderschoenen.

Ten tweede lijken we in Nederland dualistisch in onze opstel-
ling tegenover ongezond gedrag in lagere sociaal-economische 



70 groepen. Enerzijds erkennen we, in lijn met het genoemde regen-
boogmodel, dat gezondheidsgedrag is ingebed in de omstan-
digheden waarin deze groepen leven. Anderzijds is het uit-
gangspunt veelal, wanneer het op beleid aankomt, dat iedereen 
voor ongezond gedrag moet kunnen kiezen en dat ingrijpen 
betuttelend is. Deze spanning – en vooral het gebrek aan debat 
erover – lijkt een krachtig preventiebeleid te belemmeren, zowel 
voor de bevolking in het algemeen als voor de laagste inkomens-
groepen.

Ten slotte is verbetering van de gezondheid van de laagste 
inkomensgroepen een kwestie van lange adem. Er is niet een 
simpele oplossing. Het vereist een aanpak op vele beleidster-
reinen tegelijk. En zo’n beleid moet dan ook nog eens consistent 
worden volgehouden. Tegelijkertijd laten de resultaten van het 
URBAN40-onderzoek zien dat zelfs op vrij korte termijn al suc-
cessen geboekt kunnen worden. Maar nu het betreffende 
krachtwijkenbeleid alweer is beëindigd, is het maar de vraag 
hoeveel van deze successen blijvend zijn.

Hoe keren we de trend?

In het licht van deze verklaringen voor het uitblijven van grote 
successen bij het bestrijden van gezondheidsachterstanden: hoe 
kunnen we dan wel het tij keren? Gezien de resultaten van ons 
URBAN40-onderzoek pleiten wij vanuit gezondheidsperspectief 
voor een systematische verbetering van de leefsituatie van men-
sen in de laagste inkomensgroepen, zowel wat betreft inkomen, 
als leefbaarheid van de wijk, als positie op de arbeidsmarkt. Dit 
vereist een integrale aanpak die recht doet aan de verwevenheid 
van de verschillende problemen van de laagste inkomenscate-
gorieën. En die met voldoende kracht en volharding wordt uit-
gevoerd. Moge de moderne Sarphati opstaan.
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74 Armoede in de Vogelbuurt 2

Elke woensdagmiddag is het een drukte van belang  
op de hoek van de Adelaarsweg in Amsterdam-Noord. Het is 
Voedselbankdag. De mensen die het nodig hebben kunnen hun 
wekelijkse voedselpakket komen ophalen. De Voedselbank 
opent haar deuren om twee uur ’s middags, maar rond half  
een verzamelen zich al de eerste mensen. Zo weten zij zeker 
dat ze als eersten geholpen worden en dat ze het niet met de 
restjes moeten doen, als het erg druk wordt. De Voedselbank-
bezoekers in Noord zijn veelal bewoners van de Vogelbuurt  
en van Floradorp.

Een van de bezoekers is Papa Drenthe. Hij gaat al jaren 
wekelijks naar de Voedselbank om zijn gezin te kunnen 
voeden. Zijn vrouw en hij kwamen met hun vier kinderen zo’n 
dertien jaar geleden vanuit Suriname naar Nederland om hun 
kinderen een beter leven te geven. Althans, dat hadden zij 
voor ogen. Familieleden die hen voor waren gegaan, was het 
aardig gelukt om hier een beter leven op te bouwen.

Rekeningen bleven liggen
Helaas gold dit niet voor Papa Drenthe. Het gezin kreeg een 
bovenwoning in de Vogelbuurt. Het bleek niet gemakkelijk  
om werk te vinden, omdat Papa Drenthe en zijn vrouw  
weinig scholing hadden. Ze werden afhankelijk van een 
bijstandsuitkering. Voldoende geld om hun leven in Nederland 
goed op de rails te zetten hadden ze dan ook niet. Het eerste 
jaar hadden ze niet eens bedden of meubels om hun huis mee 
in te richten.

Rekeningen bleven liggen om toch iets van een normaal 
leven te hebben, met de achterliggende gedachte dat die 
rekeningen betaald zouden worden zodra Papa Drenthe werk 
zou hebben. Maar de rekeningen stapelden zich op en een 

Papa Drenthe



75baan bleef uit. Meerdere instanties gingen zich met het gezin 
bemoeien, waardoor er veel spanningen kwamen en het met 
de kinderen niet goed ging. Bij toeval hoorde Papa Drenthe 
van een buurtgenoot van de Voedselbank en hij meldde zich 
aan.

Voedselbank meer dan alleen eten
Sinds die tijd gaat het langzaamaan steeds beter. Papa Drenthe 
is blij met de Voedselbank, want het gezin wordt niet alleen 
geholpen met eten, maar krijgt ook begeleiding voor het 
oplossen van de geldproblemen. Via de Voedselbank kwam 
Papa Drenthe bij de Schuldhulpverlening terecht, die samen 
met andere instanties probeert de situatie van het gezin te 
verbeteren.

Papa Drenthe gaat nog steeds naar de Voedselbank, want 
het gezin moet rondkomen van een beperkt leefgeld om de 
schulden af te kunnen betalen, en zo is er toch genoeg te eten. 
Zijn vrouw heeft werk, Papa is huisman en klust hier en daar 
wat bij. Het huis is inmiddels ingericht, met simpele meubels 
maar het is leefbaar. Het gezin is tevreden en Papa Drenthe 
zegt dan ook: ‘Als ik die stap niet had genomen om mij aan  
te melden bij de Voedselbank, dan hadden wij het niet gered.  
Nu gaat het toch maar mooi beter, we hebben genoeg te eten 
en kunnen goed voor de kinderen zorgen.’

Catelijne Bosman

f
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77De lasten 
van de zorg
Vermaatschappelijking 
van de zorg drukt vooral 
op lager betaalden

 Marijke Malsch is de zus van een volwassen man met een 
verstandelijke beperking. Haar broer Jacob woont 
sinds jaar en dag in een instelling. Aanvankelijk tot 

ieders tevredenheid, maar sinds een tiental jaren is het mis. De 
instelling heeft een nieuwe filosofie omarmd: de leiding vindt dat 
mensen met een beperking in de maatschappij moeten wonen, 
niet in een instelling in de bossen. Malsch beschrijft in haar recent 
verschenen boek Dwang of bevrijding? (2013) hoe de medebewo-
ners van haar broer geleidelijk worden gedwongen om te verhui-
zen, ondanks het verzet van hun ouders of andere familieleden 
die menen dat mensen met ernstige beperkingen beter af zijn en 
meer bewegingsvrijheid hebben in een beschutte woonomgeving.

De instelling van Jacob staat niet alleen. De filosofie van ver-
maatschappelijking of deïnstitutionalisering is al decennialang 
populair bij beleidsmakers en instellingsdirecties. Het speelt niet 
alleen in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, 
maar ook in de psychiatrie. Alom in het land worden grootscha-
lige zorginstellingen ontmanteld en vervangen door kleinschalige 
woonvormen en zelfstandige appartementjes in gewone woon-
wijken, ergens in het dorp of in de stad.

Margo Trappenburg
Hoofddocent Departe
ment Bestuurs en 
Organisatiewetenschap, 
Universiteit Utrecht

Vermaatschappelijking van de zorg is al jaren een hot item. Over één 
aspect gaat het debat te weinig: deze operatie vraagt vooral offers 
van de lager betaalden. De verzorgingsstaat belastte de sterkste 
schouders het meest, maar de participatiemaatschappij van de 
toekomst zal eerder op de zwakkere schouders drukken. Willen we 
dit denivellerende effect eigenlijk wel, is de hamvraag in dit essay.



78 In allerlei onderzoeken is gekeken naar de ervaringen van voor-
malige instellingsbewoners die meer of minder  zelfstan dig zijn 
gaan wonen in de gewone wijk. Loes Verplanke en Jan  Willem 
Duyvendak (2010) concluderen op basis van onderzoek in 
Neder land dat ze allemaal blij zijn met hun eigen voordeur en 
hun eigen afstandsbediening voor de tv. Zij signaleren echter 
ook dat veel mensen met beperkingen eenzaam zijn; ze hebben 
vooral contact met hun familie en met de professionele hulp-
verlener die hen eens in de zoveel tijd opzoekt om te kijken hoe 
het gaat.

Femmianne Bredewold (2014) deed onderzoek in twee wijken 
in Zwolle waar veel mensen met beperkingen wonen (zowel 
chronische psychiatrische patiënten als mensen met een ver-
standelijke handicap). Haar onderzoek laat zien dat beide groepen 
moeilijk aansluiting vinden in de gewone maatschappij. Mensen 
met een psychiatrische aandoening zijn vaak onhandig en on-
zeker in sociale contacten; ze zijn bang om te falen of verkeerde 
dingen te zeggen. Mensen met een verstandelijke beperking 
missen dikwijls de sociale antenne die nodig is voor een goed 
contact met buren en kennissen.

Marigo Teeuwen (2012) deed dossieronderzoek bij politie en 
justitie en ontdekte dat jongeren met een lichte verstandelijke 
beperking sterk oververtegenwoordigd zijn in de justitiële sta-
tistieken.

Tot slot is op internet een Zembla-documentaire terug te 
zien uit 2007: Seks, drugs en verstandelijk gehandicapt. De redactie 
sprak met personeel, bewoners en familieleden van de Zeeuwse 
zorginstelling Arduin, een van de koplopers in de vermaat-
schappelijking. De Zembla-aflevering laat zien hoe cliënten in 
kleinschalige woonvormen het slachtoffer kunnen worden van 
medecliënten, verslaafd kunnen raken aan drugs of alcohol, en 
er veelal niet in slagen een goed leven op te bouwen in de wereld 
buiten hun instelling.

De vermaatschappelijking van de zorg heeft niet alleen posi-
tieve en negatieve gevolgen voor de doelgroep, maar ook voor 
de hen omringende omgeving: de buurten waarin cliënten te-
rechtkomen als hun instellingen krimpen of verdwijnen. Over 
die buitenwereld gaat het in dit essay.

Eerst bekijken we in welke Amsterdamse wijken voormalige 
instellingsbewoners worden gehuisvest en hoe dit vestigingspa-
troon kan worden verklaard. Vervolgens plaatsen we deze gege-
vens in een bredere context: de omslag van verzorgingsstaat naar 
participatiemaatschappij.



79Naar welk soort wijken verhuizen cliënten?

In Amsterdam is een aantal grote zorginstellingen actief: Amsta, 
Cordaan, Philadelphia, Mentrum, HVO Querido, Stichting Volks-
bond en het Leger des Heils. Al deze instellingen hebben op 
hun website de adressen staan waar kleinschalige woonvormen 
zijn gevestigd.

De adressen van individueel zelfstandig wonende cliënten staat 
niet op de sites (in verband met de privacy van deze cliënten). 
Enkele instellingen waren wel bereid daarover telefonisch infor-
matie te geven. Amsta gaf informatie op buurtniveau (apparte-
mentjes in die en die buurten); Cordaan vertelde dat de zelf-
standig wonende cliënten over het algemeen wonen in dezelfde 
buurten waar ook de kleinschalige woonvormen staan; volgens 
HVO Querido wonen cliënten vooral in ‘de wat mindere buurten’; 
Philadelphia leverde straatnamen aan die konden worden ge-
koppeld aan buurtcodes.

Op basis van deze gegevens is in tabel 1 de informatie over 
buurten uit de Amsterdamse armoedemonitor gekoppeld aan het 
aantal kleinschalige woonvormen. In de tabel zijn alleen wijken 
opgenomen waarin dergelijke voorzieningen gevestigd zijn. De 
buurten zijn gerangschikt op sociaal-economische status, van 
rijk naar arm, aangegeven met verschillende kleuren. Hiervoor 
is de indicator ‘percentage minima in de betreffende buurt’ 
(tweede kolom van links) gebruikt, aangevuld met het ‘percen-
tage sociale woningbouw’ (derde kolom van links). Aldus zijn 
de buurten ingedeeld in vijf categorieën of quintielen: minder 
dan 5% minima, 5 tot 10% minima, 10 tot 15% minima, 15 tot 
20% minima, meer dan 20% minima. In de laatste kolom staat 
het aantal kleinschalige woonvormen. Als bekend is dat er in de 
betreffende buurt individuele appartementen voor zorgbehoe-
vende bewoners zijn gebouwd of gehuurd, is dit aangegeven 
met een I*.

Er zijn in Amsterdam 86 kleinschalige woonvoorzieningen 
verspreid over de stad, naast een onbekend aantal adressen 
waarop individuele cliënten wonen. In wijken met minder dan 
5% minimuminkomens komen bijna geen vestigingen voor; zo 
heeft de grachtengordel of de Willemsparkbuurt er geen enkele. 
De tabel toont wat de rijkste wijken betreft alleen twee klein-
schalige woonvormen in de Museumbuurt. Het percentage 
zorginstellingen loopt geleidelijk op als we kijken naar de iets 
minder dure buurten (5 tot 10 % minimahuishoudens). Ook in 
deze categorie zijn er buurten met geen enkele vestiging (bij-



80 Aantal kleinschalige woonvormen per Amsterdamse buurt, 
gerangschikt van rijk naar arm, 2012

Wijk in Amsterdam Percentage  Percentage Aantal 
 minima  sociale kleinschalige
  woningbouw woonvormen

Wijken met minder dan 5% minima   

Museumkwartier 3,5 2,6 2

Nieuwendammerdijk/Buiksloterdijk 1  I*

Wijken met 5-10% minima   

Middelveldsche Akerpolder/Sloten 8,9 30 3

Sloter/Riekerpolder 5,8 20,6 2

Middenmeer 8,4 18,3 3

Scheldebuurt 8,1 18,9 1

Burgwallen 6,6 5,6 1

Eendracht 9,6 5,6 1 + I*

Oostelijk Havengebied 9  I*

Wijken met 10-15% minima   

Overtoomse Sluis 10,3 20,4 2

Schinkelbuurt 13,5 35,1 1

Haarlemmerbuurt 13,4 43 1

Helmersbuurt 10,2 23,1 1

Westlandgracht 14,2 40,6 3

Jordaan 13,0 38,3 1

IJburg-West 12,5 31,9 2 + I*

Da Costabuurt 11,5 22,9 2 + I*

Oostzanerwerf 12,7 56,4 1 + I*

Wijken met 15-20% minima   

IJburg-Zuid 15,7 41,4 3

Osdorp-Oost 17,3 62,6 2

Tuindorp Oostzaan 18,6 74 2

Tabel 1
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Nieuwe Pijp 15 34,5 1

Centrale Markt 17,5 51,8 2

Gein 17,3 51,3 2 + I*

Oostelijke Eilanden/Kadijken 15,8 62 2

Buikslotermeer 17,9 64,1 2

De Punt 16,7 53,2 3

Rijnbuurt 15,9 42,8 2 + I*

Zeeburgereiland 17 ? I*

Wijken met meer dan 20% minima   

Bijmer-Centrum (D, F, H) 26,1 71,8 5 + I*

Landlust 21,6 51,5 1 + I*

Dapperbuurt 24,8 67,5 3

Kolenkitbuurt 28,2 81,5 3

Geuzenveld 20,6 70,5 5 + I*

Van Lennepbuurt 22 55 1

Banne Buiksloot 24,1 73,8 2

Oosterparkbuurt 21,4 61,4 2

Holendrecht/Reigersbos 23,9 70,9 3

Slotermeer-Zuidwest 24,5 70,4 3 + I*

IJplein/Vogelbuurt 28,4 78,8 1 + I*

Stadionbuurt 27,2 56,8 1

Indische Buurt-West 22,8 61,3 2

Bijlmer-Oost (E, G, K) 24,3 61,2 3 + I*

Indische Buurt-Oost 27,4 71,8 1

Osdorp-Midden 20,6 63,5 1

Kinkerbuurt 25 ? I*

Bron: O+S, bewerkt door auteur.
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voorbeeld de Vondelbuurt in West en Duivelseiland in Oud-
Zuid), maar het totale aantal van 11 kleinschalige woonvormen 
ligt wel iets hoger dan in de allerrijkste buurten.

Kijken we vervolgens naar de wijken met 10 tot 15% minima, 
dan stijgt het aantal woonvormen tot 14. In de wijken met 15 tot 
20% minima vinden we 21 adressen. Verreweg het grootste aantal 
kleinschalige woonvormen treffen we aan in de armste wijken 
met meer dan 20% minimahuishoudens, waar ook meer dan de 
helft van de woningvoorraad uit sociale woningbouw bestaat: 
daar zijn 37 kleinschalige woonvormen gevestigd.

We krijgen het verband tussen de sociaal-economische status 
van de wijk en het aantal kleinschalige woonvormen dat er is 
gevestigd helemaal in beeld, als we er een cirkeldiagram van 
maken (figuur 1). Per quintiel wijken met een bepaalde sociaal-
economische status (het percentage minima) kunnen we dan 
zien welk percentage kleinschalige woonvormen in die wijken-
groep gevestigd is. Slechts 2% van de vestigingen blijkt zich te 
bevinden in het rijkste quintiel. De buurten met de meeste mi-
nimahuishoudens nemen 43% voor hun rekening.

Nu zou het natuurlijk kunnen dat het percentage kleinscha-
lige woonvormen samenhangt met het aantal inwoners in een 
bepaalde wijk: hoe meer mensen des te meer vestigingen, onge-
acht de sociaal-economische positie van de buurt. In de grach-
tengordel en Oud-Zuid wonen gewoon minder mensen dan in 
Zuidoost en daarom zijn er ook minder kleinschalige woon-
voorzieningen, zou dan de redenering kunnen zijn.

Daarom moeten we ter controle kijken welk percentage 
Amsterdammers woont in een wijkengroep met een bepaalde 

Figuur 1 Percentage kleinschalige woonvormen per wijkengroep

tot  5 procent minima

5-10 procent minima

10-15 procent minima

15-20 procent minima

meer dan 20 procent 
minima

43%

2%
12%

15%

28%

tot 5% minima

5-10% minima

10-15% minima

15-20% minima

meer dan 20% minima

Bron: O+S, bewerkt door auteur.
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sociaal-economische status en vervolgens nagaan welk percen-
tage van de kleinschalige woonvormen in de betreffende wijken-
groep is gevestigd. In het quintiel met de rijkste wijken woont 
5,3% van alle Amsterdammers. Het daarop volgende quintiel 
van wijken herbergt 14,3% van de Amsterdamse inwoners. In 
het armste quintiel woont 38,4% van de Amsterdammers. Zetten 
we voor elk quintiel naast het percentage inwoners ook het per-
centage kleinschalige woonvormen, dan ontstaat het volgende 
plaatje (figuur 2): 

Duidelijk is te zien dat in de rijkste quintielen het percentage 
inwoners hoger ligt dan het percentage kleinschalige woon-
voorzieningen. In de armste twee quintielen is dat omgekeerd. 
Er is dus wel degelijk sprake van een ongelijkmatige verdeling 
over de stad.

Waarom is de verdeling zo scheef?

Het vestigingspatroon van zorginstellingen in Amsterdam is 
niet uniek. Een van de vroegste publicaties over vermaatschap-
pelijking stamt uit 1985 en is van de hand van de Amerikaanse 
socioloog Phil Brown. Hij signaleerde dat veel mensen be-
zwaar maken tegen psychiatrische patiënten als buren, omdat 
zij denken dat dit leidt tot waardevermindering van hun huis. 
Brown verwijst dit bezwaar naar het rijk der fabelen. Psychia-

Percentage inwoners en percentage kleinschalige woonvormen 
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84 trische patiënten hebben niet veel geld en worden over het al-
gemeen geplaatst in ‘run down areas’, waar huizen sowieso 
weinig waard zijn, dus dan maakt een klein beetje extra ellende 
weinig uit.

Femmianne Bredewold (2014) vergeleek twee Zwolse wijken 
waar kleinschalige woonvormen gevestigd zijn. In de arme wijk 
Ittersumerlanden bleken veel meer mensen met een beperking 
te wonen dan in de duurdere buurt Schellerlanden. Mensen die 
nieuw komen wonen in Ittersumerlanden schrikken van de 
grote aantallen mensen met beperkingen. Bredewold citeert een 
van haar respondenten die zich afvraagt wie haar nieuwe buren 
zullen zijn: ‘Nu hebben we ook zoiets van “oh asjeblieft, nu een 
normaal iemand” zeg maar.’ De wijkagent in Ittersumerlanden 
analyseert de situatie als volgt: ‘Zoals het nu is, is het allemaal 
geconcentreerd eigenlijk in de laag opgeleide buurten. Waar 
werkloosheid heerst en noem het maar op, en daar plaats je dan 
ook nog verstandelijk beperkte mensen in. Die daar ook nog, ja, 
hun eigen moeilijkheden meebrengen in zo’n buurt. Nou, je zult 
er maar wonen als gezin zijnde met kleine kinderen, met ver-
standelijk beperkte jongeren op een scooter die iedere nacht om 
twee uur dat ding zitten te starten en wegrijden en repareren. 
Dat maakt ze allemaal niet uit, die lawaaioverlast.’

Merel Hilbolling (2012) nam een steekproef uit het totaal van 
zorginstellingen in Nederland en ging voor 44 zorginstellingen 
na waar hun kleinschalige woonvormen zijn gevestigd. Ook zij 
vond een verband met de sociaal-economische status van een 
wijk, maar lang niet zo extreem als in Amsterdam. Uit haar in-
terviews met zorginstellingen buiten Amsterdam bleek dat 
zorgbestuurders daar er juist vaak voor kiezen om instellings-
bewoners niet te laten verhuizen naar onveilige wijken, waar 
burgers veel sociale problemen hebben. Daar stond tegenover 
dat ook de duurste wijken door hen ongeschikt werden geacht 
voor mensen met beperkingen, omdat rijke mensen weinig 
thuis zijn vanwege hun werk en zich in hun vrije tijd ook vaak 
amuseren buiten hun buurt. Dit ‘lage buurtgebruik’ maakt de 
buurt saai voor mensen met lichtere beperkingen. 

Lilian Linders (2009) deed onderzoek in een arme buurt in 
Eindhoven. Zij wijst op nog een ander mechanisme dat een rol 
kan spelen bij de verdeling van zorg over verschillende sociaal-
economische groepen. Mensen vinden het over het algemeen 
fijn om contact te hebben met mensen die op hen lijken. Mensen 
die hulpbehoevend zijn, worden bijgevolg liever geholpen door 
mensen die het zelf ook niet altijd makkelijk hebben: de lamme 
helpt de blinde. 



85Kleinschalige woonvormen en appartementjes voor mensen 
met beperkingen worden niet willekeurig gespreid over de stad. 
We vinden ze niet in de Vondelbuurt waar de huizen te duur 
zijn voor instellingen en hun cliënten, wel in Zuidoost waar de 
huizen worden verhuurd door woningcorporaties en dus goed-
koper zijn. Niet in de Willemsparkbuurt waar mensen vaak van 
huis zijn en vertier zoeken buiten de buurt; wel in de Kolenkit-
buurt waar de bewoners veel vaker werkloos zijn en zich geen 
dure uitstapjes kunnen veroorloven. Niet in Oud-Zuid waar de 
bewoners maar weinig gemeen hebben met kwetsbare mede-
burgers met beperkingen; wel in de Dapperbuurt waar ‘gewone’ 
buurtbewoners ook worstelen om het hoofd boven water te 
houden.

Denivellering in de participatiemaatschappij

De vermaatschappelijking van de zorg is een ontwikkeling die 
precies past bij wat we sinds de troonrede van 2013 omschrijven 
als de transitie van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving. 
In de verzorgingsstaat droegen wij burgers belasting en premies 
af, waarmee professionals werden betaald die zorgden voor 
kwetsbare groepen: voor onze en andermans ouders en schoon-
ouders, voor chronisch zieken, voor kinderen met leerproble-
men, voor mensen met een psychiatrische aandoening of een 
verstandelijke beperking. Al deze groepen kregen uitkeringen 
en professionele zorg in verpleeghuizen, verzorgingshuizen, 
sociale werkplaatsen, psychiatrische instellingen, inrichtingen 
voor mensen met een verstandelijke beperking, of speciaal on-
derwijs voor kinderen met ernstige leerproblemen. Weerbare 
burgers waren passief solidair met kwetsbare medeburgers. 
Belasting en premies betaalden we naar draagkracht: de rijken 
wat meer en de armen wat minder.

In de participatiemaatschappij betalen we op termijn – zo is 
althans de hoop – verhoudingsgewijs minder belasting en pre-
mies. De professionele hulpverlening in de klassieke verzor-
gingsstaat wordt te duur gevonden. Er zijn te veel ouderen en 
hun aantal stijgt nog. Er zijn steeds meer chronisch zieken die 
steeds langer blijven leven, steeds meer mensen met beperkin-
gen die een beschermde werkplek moeten hebben, en steeds 
meer kinderen met leerproblemen die extra steun en begelei-
ding nodig hebben in het onderwijs. En dus moet de hulp voor 
kwetsbare burgers worden gedeprofessionaliseerd en gedemo-
netariseerd. We moeten zelf gaan zorgen voor eigen en ander-
mans ouders en schoonouders, voor chronisch zieken en ook 



86 voor mensen met beperkingen in onze buurt (Trappenburg 2009 
en 2013).

In de politieke discussie wordt enerzijds veelvuldig gewezen 
op de onvermijdelijkheid van deze ontwikkeling. We kunnen 
het anders niet meer betalen; als we doorgaan met de verzor-
gingsstaat, is een gemiddeld gezin in 2040 veertig procent van 
zijn inkomen kwijt aan zorg. Anderzijds worden ook de mooie 
kanten ervan benadrukt. Actieve solidariteit, persoonlijke hulp 
door familie en bekenden, en ‘sociaal doe-het-zelven’ (Hilhorst 
& Van der Lans 2013) zouden veel prettiger en bevredigender 
zijn dan passieve solidariteit via belastingbiljetten en betaalde 
professionals. Voordat we echter met z’n allen besluiten om voluit 
verder te koersen in de richting van een participatiesamen leving, 
is het goed om ons te beraden op wat je de distributieve effecten 
van deze keuze zou kunnen noemen. Twee majeure effecten doe-
men dan op.

Van zorg betalen met z’n allen naar zorg leveren door familieleden
Ten eerste betekent de inwisseling van professionele zorg door 
mantelzorg een verschuiving van zorg betalen met z’n allen 
naar zorg leveren door familieleden. Wie oude, kwetsbare of 
zieke (schoon)ouders heeft, is de klos. Hij of zij was natuurlijk 
al eerder de klos. Heel veel mensen doen al veel voor hun ouder 
wordende ouders; zij brengen ze naar dokter, ziekenhuis of dag-
besteding, ze doen de administratie en ze houden telefonisch of 
metterdaad een oogje in het zeil. Het voortschrijden van de 
participatiesamenleving betekent dat deze mensen nog meer 
mogen gaan doen: ouders gaan niet meer naar een verzorgings-
huis, want die tehuizen moeten op termijn worden afgeschaft. 
Op dagbesteding en thuiszorg wordt vervolgens bezuinigd, wat 
de druk op de familie-mantelzorger nog verder vergroot. Dit 
effect treedt niet alleen op voor mensen met zieke (schoon)
ouders; het geldt ook voor ouders, partners en broers of zussen 
van mensen met een verstandelijke beperking of een psychiatri-
sche aandoening. 

Denivellerend effect: vooral offers van lager betaalden
Ten tweede heeft de overgang van verzorgingsstaat naar partici-
patiemaatschappij een potentieel denivellerend effect, door meer-
dere oorzaken.

Om te beginnen zijn lager opgeleiden en lagere inkomens nu 
al oververtegenwoordigd onder de mantelzorgers (Linders, 
2009). Een intensivering van de mantelzorg betekent dat deze 
groepen nog zwaarder worden belast.



87Verder doen lager opgeleiden in de klassieke verzorgingsstaat 
een groot deel van het alledaagse betaalde werk in de zorg voor 
een niet al te hoog inkomen. Velen van hen werken in verpleeg- 
en verzorgingshuizen, in de thuiszorg, of in instellingen voor 
mensen met een verstandelijke beperking of een psychiatrische 
aandoening. De omslag van verzorgingsstaat naar participatie-
maatschappij betekent voor deze mensen nu al een verslechte-
ring van hun arbeidsvoorwaarden: velen worden ontslagen, 
sommigen worden vervolgens weer in dienst genomen tegen 
lagere tarieven, met een ongunstiger takenpakket. 

Tot slot wordt van lagere inkomensgroepen veel vaker de facto 
solidariteit gevraagd. Kinderen met leerproblemen die voor-
heen naar het speciaal onderwijs gingen maar nu in het regu-
liere onderwijs blijven, zitten veel vaker op school in Amster-
dam-Zuidoost dan in de Vondelbuurt. Ze komen veel vaker 
terecht in het vmbo dan op het gymnasium. Werknemers met 
beperkingen die in de klassieke verzorgingsstaat terecht konden 
in sociale werkplaatsen, worden nu verwezen naar de gewone 
arbeidsmarkt waar ze moeten concurreren met reguliere werk-
nemers. Meestal niet met hoog opgeleide, veel verdienende 
professionals, maar met laag opgeleide werknemers aan de on-
derkant van het loongebouw. Als het lukt om mensen met be-
perkingen op de reguliere arbeidsmarkt aan het werk te krijgen 
(door wettelijke verplichtingen of door subsidie aan werkge-
vers), dan gaat dit ten koste van de werknemers aan de onder-
kant. En, zo hebben we gezien in deze bijdrage, het zijn juist de 
lagere inkomensgroepen die hun wijk of straat moeten delen 
met kwetsbare medeburgers met een verstandelijke beperking 
of psychiatrische handicap. 

Mijn conclusie is dat de passieve solidariteit van de verzorgings-
staat vooral drukte op de grootverdieners, de sterkste schouders. 
De actieve solidariteit van de participatiemaatschappij lijkt vooral 
offers te vragen van de lager opgeleiden en lager betaalden, de 
zwakkere schouders. Dat is een verontrustend aspect van de 
participatiemaatschappij en zou een reden kunnen zijn voor 
herwaardering van de verzorgingsstaat. 
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90 Interview met Annet Bos — Koken voor Weinig

Ze is inmiddels een soort van armoededeskundige 
geworden. Annet Bos houdt overal praatjes, over de cursus 
Koken voor Weinig die ze heeft opgezet, maar ook over de 
beste manier om mensen in armoede te benaderen. Want dat 
weet je wel na een aantal jaren in forse financiële problemen 
te hebben gezeten: hoe je het liefst behandeld wilt worden en 
door welke aanpak je je gestimuleerd voelt.

‘Ik was met een schuldenlast blijven zitten na mijn echt-
scheiding. In 2003 ben ik met mijn vier kinderen naar België 
verhuisd, ik dacht: ik laat de shit de shit. Maar vier jaar later 
kwam ik terug en toen meldden de schuldeisers zich prompt 
weer. Het was natuurlijk ook je kop in het zand steken, 
uiteindelijk vinden ze je toch wel.’

Je leert je vrienden kennen
Meteen meldde Bos zich bij de schuldhulpverlening en bij de 
voedselbank. Was dat laatste een grote stap? ‘Nee, eigenlijk 
niet. Je hebt kinderen en die gaan voor alles. Mijn voordeel 
was ook dat ik weliswaar in de schuldsanering kwam, maar dat 
ik altijd wel mijn vaste lasten was blijven betalen. Het was een 
oude schuld. Daardoor mocht ik mijn financiën zelf blijven 
beheren. Maar ja, ik moest wel rondkomen van 58 euro per 
maand... Hoe je dat doet? Nou, je leert je vrienden kennen.’

Via de voedselbank belandde Annet Bos bij een cursus  
‘Op eigen kracht’ die daar aangeboden wordt. ‘Eigenlijk had  
ik daar helemaal geen zin in, maar de cursus zou eindigen met 
een bedrag van twintig euro dat je kreeg om boodschappen te 
doen. Ik moest van zo weinig rondkomen, dat bedrag was de 
moeite waard. De eerste les zat ik er echt voor dat geld. Maar 
de man die de cursus gaf vertelde ons niet wat we verkeerd 
deden, hij liet ons praten en luisterde naar ons. Zo leerden we 
van elkaar. Ik had daar veel aan.’

Je leert van elkaar



91Dat is lachen, maar er wordt ook gehuild
De volgende stap was dat Bos lucht kreeg van een budget voor 
bewonersinitiatieven van het stadsdeel. Ze wist een bedrag van 
vijfhonderd euro in de wacht te slepen en zette een cursus 
koken onder de anderhalve euro op, geïnspireerd op het boek 
van Lydia Tuinman. ‘Het gaat niet puur om het koken, we eten 
de gerechten daarna gezellig samen op. Armoede is ook 
eenzaamheid, het is niet alleen een geldkwestie. We bereiken 
mensen die vanuit het niets weer naar iets toewillen. Maar ook 
studenten met weinig geld komen tegenwoordig. Verschillende 
culturen mengen probleemloos, alle recepten worden halal 
uitgevoerd vanwege de moslims die meekoken.’

Inmiddels zijn de kookactiviteiten getooid met de geestige 
naam Foor El-Qaar. Plaats van handeling is nu buurthuis  
De Tagerijn in De Baarsjes. De kookcursus is al dertien of 
veertien keer gegeven. Andere activiteiten zijn gevolgd. 
Catering en buurtlunches staan nu ook op het programma.  
Er wordt kleding ingezameld en onderling geruild, en met die 
kleding zijn modeshows gegeven. Geregeld wordt een infor-
matiekrant met tips gemaakt voor klanten van de voedselbank 
in de buurt. En er is een toneelgroepje, waar Bos zelf ook aan 
meedoet. ‘Dat is lachen inderdaad, maar er wordt ook gehuild. 
We vertellen elkaar persoonlijke ervaringen, daar putten we 
uit voor het toneelstuk.’

Ik zorg graag voor mensen
Is Annet Bos veranderd door deze activiteiten? ‘Nee, ik ben 
dezelfde gebleven, het zat altijd al in me om dingen op touw te 
zetten. Als kind ging ik op de camping meteen kinderspelen 
organiseren. En ik zorg graag voor mensen. Mijn kinderen zijn 
er blij mee dat ik dit doe. Beter dan dat ik op de bank ga zitten 
kniezen. Ik kamp met gezondheidsklachten en diploma’s heb 
ik niet, dus het is lastig om aan een baan te komen. Je kunt 
jezelf dan wel heel zielig blijven vinden, maar het werkt beter 
om vrijwilligerswerk te gaan doen – werk waarin je plezier 
hebt en waarmee je andere mensen blij maakt.’

Hansje Galesloot
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93Leren 
voor het leven
Naar betere onderwijskansen 
voor kinderen uit arme milieus

 Aan het begin van de negentiende eeuw, toen een groot 
deel van de bevolking in volstrekte armoede leefde, was 
niet iedereen van de politieke elite overtuigd van het nut 

van onderwijs. De lagere klassen moesten arm en onwetend 
gehouden worden, anders waren ze niet bereid om voor weinig 
geld te werken. Een wereld zonder armoede leek ondenkbaar: 
wie zouden anders beschikbaar zijn voor het werk op de akkers, 
in de fabrieken en het leger (Ravallion, 2013)?

Nu, ruim twee eeuwen later, is er in het meest welvarende deel 
van de wereld alleen nog sprake van relatieve armoede. Toch is in 
16 van de 19 OESO-landen (club van rijke landen) deze relatieve 
armoede de laatste decennia wel gestegen. Vooral de armoede 
onder kinderen baart grote zorgen. Kinderen die leven in rela-
tieve armoede, dreigen in belangrijke mate uitgesloten te worden 
van de rijkdom en kansen die de meeste kinderen in deze maat-
schappij als normaal beschouwen.

Deze kansenongelijkheid is het duidelijkst zichtbaar in het 
onderwijs. De tijd dat armoede onvermijdelijk en onderwijs on-
wenselijk werd geacht, ligt ver achter ons. Toch is er enige aarze-
ling over de richting van het overheidsbeleid ten aanzien van 

Sjoerd Karsten
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en organisatie van 
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Het gelijkekansenbeleid in het onderwijs kan op minder  vanzelf
sprekende steun rekenen dan vroeger. Toch blijft onderwijs dé 
manier om sociale mobiliteit te bevorderen. Kinderen uit arme 
milieus verdienen extra aandacht in het onderwijsbeleid, want 
leven in armoede geeft een grotere kans op zwakke school
prestaties. Met de komende decentralisaties krijgen gemeenten 
een sleutelrol in het sociale domein. Die positie kunnen ze ook 
inzetten voor de onderwijskansen van kinderen in armoede.



94 kansarme kinderen. Ik zal in dit essay ingaan op een aantal 
praktische en morele kwesties van het onderwijsbeleid op dit 
terrein.

Voor alle kinderen een gelijk speelveld

Ouders, hun sociaal-economische positie, steun en opvoedings-
stijl spelen een cruciale rol in de onderwijsloopbaan van kin-
deren. De hulpmiddelen waar kinderen over beschikken ver-
schillen naar sociaal milieu. Dit geldt zowel in positieve als in 
negatieve zin. Sommige kinderen krijgen van huis uit veel mee 
en hebben daardoor een grotere slaagkans dan gemiddeld. 
Maar er zijn ook kinderen die heel erg de dupe worden van de 
omstandigheden waarin hun ouders verkeren, zeker wanneer 
het gezin in armoede leeft. Als we het principe huldigen dat alle 
kinderen gelijke ontwikkelingskansen verdienen, dan ligt daar 
een belangrijk aangrijpingspunt voor sociaal rechtvaardig be-
leid.

Toch laat het beleid om het speelveld voor alle kinderen zo 
gelijk mogelijk te maken een wisselend beeld zien. Sinds de 
Tweede Wereldoorlog overheerst in veel landen de gedachte dat 
vooral onderwijs een belangrijk instrument is om sociale mobi-
liteit te bevorderen en mensen uit de armoede te laten komen. 
Ook op andere beleidsterreinen probeert men de verhoudingen 
wat ‘recht te trekken’, zoals op het vlak van huisvesting (huursub-
sidies) en gezondheidszorg (gratis ziektekostenverzekering voor 
kinderen tot achttien jaar). Toch is het heersende beeld dat on-
derwijs in sterkere mate bijdraagt aan een gelukkige toekomst 
dan andere voorzieningen.

Daar is in empirische zin veel voor te zeggen. Er is een ver-
band tussen opleidingsniveau van de ouders en maatschappelijke 
loopbaan van de kinderen. Aangezien er tevens een sterk ver-
band is tussen sociaal milieu en succesvolle schoolloopbaan, ligt 
de conclusie voor de hand dat onderwijs invloed kan uitoefenen 
op de sociale mobiliteit binnen en tussen generaties.

Gelukkig is het in Nederland zo dat de overdracht van armoede 
van ouders op hun kinderen betrekkelijk gering is (de zogenoem-
de intergenerationele mobiliteit). Volgens een recent onderzoek 
van het Sociaal en Cultureel Planbureau verkeert 7% van de men-
sen die als kind arm waren, als volwassene nog steeds onder de 
armoedegrens (SCP, 2011). Dat betekent dat de overgrote meer-
derheid van de arme kinderen er als volwassene in meerdere of 
mindere mate bovenop komt. Ook internationaal gezien laat 
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onderkant van de verdeling presteren in ons land verhoudings-
gewijs goed. Eén op de negen Nederlandse leerlingen leeft in ar-
moede tegenover één op de vijf in de Verenigde Staten. Naar de 
maatstaven van Unicef behoren Nederlandse kinderen tot de 
gelukkigste van de wereld.

Daar staan wel de nodige ongunstige feiten, ook in Neder-
land, tegenover. Wanneer men als kind in een arm gezin leefde, 
is de kans dat men op volwassen leeftijd arm is veel groter dan 
wanneer men in welvarender omstandigheden opgroeide. Die 
kans wordt bovendien groter als men al op jongere leeftijd of 
gedurende een flink deel van de jeugd arm is geweest. Opgroeien 
in armoede gaat ook samen met een verhoogd risico op bepaalde 
vormen van uitsluiting. Het beschikken over minder sociaal-
economische hulpbronnen leidt ertoe dat arme kinderen op een 
lager opleidingspeil eindigen, wat vervolgens weer consequen-
ties heeft voor hun arbeidsmarktkansen (SCP, 2011). Kortom: 
niet voorbestemd tot achterstand, maar wel een vergroot risico 
daarop.

Afbrokkelende steun voor gelijkekansenbeleid

Geven deze feiten nu aanleiding om het bestaande beleid voor 
deze doelgroep voort te zetten, te beëindigen of om te buigen? 
Zijn er redenen om specifiek beleid te ontwikkelen voor kinde-
ren die met hun ouders in armoede verkeren? Bij het bestaande 
beleid denk ik vooral aan het al decennia gevoerde achterstan-
denbeleid (waaronder voor- en vroegschoolse educatie en de 
gewichtenregeling in het basisonderwijs), alsmede het recentere 
beleid om schooluitval tegen te gaan (waaronder het streven 
naar een startkwalificatie voor alle jongeren).

Het eerste dat opvalt is de afbrokkelende legitimiteit van deze 
beleidsprogramma’s. Omvattende en langdurende beleidspro-
gramma’s kampen daar vaak mee: de politieke aandacht en ook 
de publieke steun nemen gradueel af. Zo kunnen mensen vaak 
eerst groot enthousiasme opbrengen om bepaalde sociale pro-
blemen aan te pakken; een enthousiasme dat later afneemt, 
wanneer zij zich bewust worden van de beperkte mogelijkheden 
om het probleem op te lossen en van de kosten die mogelijke 
oplossingen met zich meebrengen.

Het is hier niet de plek om daar diep op in te gaan. Toch zou 
ik twee oorzaken voor de toenemende vergruizing van de legiti-
miteit van bestaande programma’s willen aanstippen. Ze kunnen 
ons namelijk iets leren over het armoedebeleid.



96 Ideologische omslag
De eerste oorzaak van het uit de gratie raken van het gelijkekan-
senbeleid is een ideologische. Ons begrip van rechtvaardigheid, 
maar ook een term als gelijke kansen heeft niet meer dezelfde 
connotatie als veertig jaar geleden, toen met het achterstanden-
beleid werd begonnen. De oorspronkelijke doelgroep bestond 
uit kinderen van handarbeiders: in de ogen van velen kinderen 
van de hardwerkende meerderheid van de bevolking, die ge-
zorgd had voor de wederopbouw na de oorlog. Er zou een re-
serve aan ‘talent’ zijn die door allerlei formele en informele 
obstakels niet verder kon komen dan de lagere school en die nu 
een streepje voor verdiende.

In de loop der tijd is juist dat beeld veranderd. Kansarm of ar-
moede slaat niet langer op een hardwerkende meerderheid, maar 
roept eerder associaties op met een werkloze minderheid die zijn 
inkomen betrekt uit sociale uitkeringen. Talent daarentegen 
wordt nu toegeschreven aan diegenen die er wel komen. De uit-
breiding van de doelgroep met kinderen van arbeidsmigranten in 
de jaren tachtig heeft, mede door de integratieproblematiek, bij-
gedragen aan deze kanteling van de beeldvorming en de beleids-
uitgangspunten. In het beleid kwam steeds meer het accent te 
liggen op de ‘eigen verantwoordelijkheid’ en werd overheidsinter-
ventie steeds vaker als paternalistisch en stigmatiserend gezien.1 
Deze kanteling in de publieke beeldvorming en de politiek heeft 
uiteraard consequenties voor het huidige en toekomstige beleid.

Invloed wetenschappers
De tweede oorzaak van de vergruizing van de publieke en poli-
tieke steun voor egalitaire beleidsprogramma’s komt uit de 
hoek van de wetenschap. Beleidsevaluaties laten niet altijd een 
even rooskleurig beeld zien. Verwachtingen en resultaten blijken 
vaak niet in lijn met elkaar te zijn. Daarentegen hebben posi-
tieve ontwikkelingen bij specifieke groepen (Aziatische leerlin-
gen, meisjes) de indruk gewekt dat kansarme groepen de sleutel 
voor succes volledig in eigen hand hebben.

Ook in verklarende zin hebben wetenschappers voor ver-
schuivingen in de beeldvorming gezorgd. Enerzijds hebben 
genetische en biologische verklaringsmodellen aan betekenis 
gewonnen, waardoor het ‘voorbestemde’ karakter van sommige 
uitkomsten in school en maatschappij meer als verklaring 
wordt aangedragen. Samen met IQ wordt de sociale ongelijk-
heid min of meer als ‘erfelijk’ gezien (Herrnstein & Murray, 1994). 
Anderzijds, bijna haaks hierop, is er ook meer aandacht gekomen 
voor factoren die mensen zelf in de hand lijken te hebben: echt-



97scheidingen, ‘foute’ leefstijlen (die de gezondheid en publieke 
moraal ondermijnen) en gebrek aan zelfregulatie.

Deze wetenschappelijke bevindingen hebben ertoe geleid dat 
het beleid nogal eens zigzagt van de ene naar de andere hype, van 
hoopvolle verwachtingen naar uiteindelijk diepe teleurstelling. 
Dat werkt ondermijnend voor het gezag dat overheidsinterventies 
behoren te hebben, willen zij een slaagkans hebben.

Onderwijsbeleid voor kansarme leerlingen

De vaststelling dat sociaal milieu een belangrijke voorspeller is 
van schoolsucces (belangrijker zelfs dan schoolkenmerken), 
geeft nog geen voldoende handvatten voor de concrete invulling 
van beleid bij kansarme leerlingen. Voor beleidsmakers is het 
praktisch moeilijk en ethisch aanvechtbaar om in te grijpen in 
de directe levenssfeer van mensen (‘achter de voordeur’). Van-
ouds bestaat consensus over het principe dat overheidsingrijpen 
alleen gerechtvaardigd is bij een aantoonbare, ernstige bedrei-
ging van de gezondheid of de ontwikkeling van een kind. De 
overheid is geen gids voor goed ouderschap, maar dient als vang-
net in noodgevallen (Weijers, 2013).2

Deze terughoudendheid leidt ertoe dat beleidsmakers zich 
vooral concentreren op het onderwijs. Dit betekent wel een 
beperking van de actieradius en daarmee waarschijnlijk ook 
van de invloed van maatregelen.

Verband tussen armoede en zwakke schoolresultaten
Inmiddels weten we wel het nodige van de manier waarop ar-
moede kan leiden tot zwakke schoolresultaten. In de eerste plaats 
is er een duidelijk verband tussen armoede en een slechte ge-
zondheid (zowel mentaal als lichamelijk) bij ouders en kinderen; 
vooral chronische stress is een belangrijke factor. Veel van die 
gezondheidsproblemen vertalen zich in lagere schoolprestaties 
(Currie, 2009; SCP, 2011).

In de tweede plaats hebben de gezinsomstandigheden – zoals 
een minder gunstig gezinsklimaat (band tussen ouders en kinde-
ren; autoritaire opvoedingsstijl), geringe maatschappelijke parti-
cipatie (door gebrek aan geld) en minder toegang tot boeken, 
computers en uitdagende omgevingen – hun weerslag op de cog-
nitieve en sociale ontwikkeling van kinderen. Op school kan dit 
bijvoorbeeld leiden tot agressief gedrag en snel concentratieverlies.

In de derde plaats verhuizen kansarme gezinnen vrij vaak en 
is het verlies aan kennis in de zomervakanties bij hen groter dan 
bij kinderen uit meer kansrijke gezinnen.
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terecht met hoge concentraties van leerlingen in dezelfde om-
standigheden.

Deze factoren lijken op het eerste gezicht ‘reparabel’, maar 
zijn dat in de praktijk meestal niet. Er zijn vaak geen oplossin-
gen die algemeen toepasbaar zijn (de ene gezinssituatie is de 
andere niet, ook al leeft men in beide gevallen in armoede), 
sommige kwalitatief goede programma’s zijn kostbaar, en het is 
moeilijk om verschillende instanties (bijvoorbeeld onderwijs en 
jeugdzorg) op een goede manier te laten samenwerken.

Verbetering huidige interventies
In het huidige beleid zijn er de nodige interventies die perspec-
tiefvol zijn, ook al ondervinden zij problemen. Als eerste voor-
beeld noem ik de programma’s op het terrein van de voor- en 
vroegschoolse educatie. Intensieve en kleinschalige program-
ma’s in het buitenland hebben heel positieve resultaten laten 
zien. Bij de grootschaliger programma’s, zeker die in Neder-
land, vinden we meer wisselende resultaten.

Er is discussie over de oorzaken van de teleurstellende effec-
ten. Sommigen wijten het aan tekortschietende opleiding en 
professionalisering van de medewerkers, gebrekkige uitvoe-
ring, weinig aandacht voor de thuissituatie en geringe intensi-
teit. Daar zal zeker iets in zitten. Anderen denken dat het ligt 
aan de methodische beperkingen van het onderzoek dat naar de 
interventies wordt uitgevoerd. Het is nogal moeilijk om kwali-
teit en opbrengsten te meten. In een recent artikel in het blad 
Science wijst een aantal onderzoekers (Sabol e.a., 2013) erop dat 
de kwaliteit van de staf-kind-interactie de belangrijkste voor-
speller van succes is. De kwalificaties van het personeel, de staf-
kind-ratio en de relatie met de ouders blijken minder goede 
voorspellers te zijn. In de interactie tussen medewerkers en 
kinderen zit mijns inziens inderdaad de crux van veel van der-
gelijke interventies. Bij de monitoring, ondersteuning en verbe-
tering kijken we te weinig naar het primaire proces; dat is te 
kostbaar en vraagt ook veel deskundigheid. Maar daar is nu 
juist een wereld te winnen, in het pedagogisch-didactisch han-
delen.

Hetzelfde geldt voor andere programma’s, met name op het 
terrein van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten. Ook bij 
deze interventies moet er een nauwe relatie tussen diagnose en 
actie zijn. Dreigt een leerling uit te vallen, dan moet er snel 
vastgesteld worden wat de oorzaken zijn en moet op basis daar-
van onmiddellijk actie worden ondernomen.
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waarop de leerlingen zitten niet van goede kwaliteit zijn. Het 
belang daarvan wordt steeds meer ingezien. Ook daar valt met 
goede observatie en directe feedback een wereld te winnen. Het 
is misschien vloeken in de kerk, maar volgens mij moet kwali-
teitsverbetering niet gezocht worden in een steeds verdere ver-
fijning en aanscherping van de opbrengstvereisten. Het gaat om 
grotere aandacht voor de kwaliteit van de input en het leerpro-
ces. Met input bedoel ik dat vooral hooggekwalificeerde en er-
varen leraren voor de klas staan, waar zij het verschil kunnen 
maken. Daar moeten we dan ook wat voor overhebben. Verder 
moeten scholen alleen verantwoordelijk worden gehouden voor 
de processen waar zij controle over hebben. Dat is vooral het 
primaire proces. Schoolleiders en collega’s kunnen met kritische 
feedback veel hulp bieden.

Specifiek onderwijsbeleid voor kinderen in armoede

Dit is allemaal verbetering van bestaand beleid. Maar is het nu 
nodig om aanvullend, specifiek beleid te voeren voor kinderen 
die in armoede opgroeien? Er zijn natuurlijk algemene princi-
pes van rechtvaardigheid en ook talrijke wettelijke afspraken, 
zoals internationale verdragen en besluiten, die een reden 
kunnen vormen om kinderen niet de dupe te laten worden van 
armoede en sociale uitsluiting. De vraag is echter of scholen 
en andere instanties, los van een algemene aanpak voor kinde-
ren aan de onderkant van de sociale verdeling, zich nog apart 
zouden moeten richten op kinderen in een situatie van ar-
moede.

Veel hangt af van de oorzaken die aan die armoede ten grond-
slag liggen. Allereerst zijn er situaties waarin de armoede wordt 
doorgegeven van ouder op kind. Al eerder heb ik aangegeven 
dat het hier om een betrekkelijk kleine groep gaat. Dit zijn 
vooral multiprobleemgezinnen waar maatregelen die zich be-
perken tot het onderwijs weinig uitrichten. Daar past beter een 
op maat gesneden aanpak, waarin acties op het terrein van 
huisvesting, gezondheidszorg, arbeidssituatie en scholing ge-
combineerd worden. Een dergelijke aanpak is waarschijnlijk 
ook geëigend bij langdurige werkloosheid van de ouders, vaak 
door lage scholingsgraad of ziekte veroorzaakt. In dit soort be-
leid kan de gemeente een belangrijke rol spelen.

Anders ligt het bij alleenstaande ouders (vooral moeders) die 
door sterfte van hun partner of door echtscheiding in de armoede 
zijn geraakt. Bij deze groep liggen de problemen voor de kinderen 



100 vaak op een ander vlak. De voornaamste boosdoeners zijn hier 
het geldtekort, waardoor de ouders de schoolkosten en deelname 
aan allerlei activiteiten rond school niet kunnen betalen. En 
voorts de chronische stress, waardoor de kinderen een minder 
goede leerhouding ontwikkelen, last hebben van concentratie-
verlies en moeilijk kunnen plannen. Snelle signalering van de 
problemen op school en een consciëntieus zoeken naar indivi-
duele oplossingen kunnen hier vaak uitkomst bieden. Het ont-
wikkelen van een gedragscode door de school kan leraren hel-
pen om de communicatie met ouders en kinderen in zulk soort 
situaties te verbeteren. De angst voor pesten is bij deze kinderen 
vanwege hun achtergrond vaak groot. Ondersteunen in financi-
ele zin gebeurt in veel gemeenten wel, maar de aandacht voor de 
leefsituatie van deze kinderen is veel minder ontwikkeld (Kin-
derombudsman, 2013).

Steun van de ouders mobiliseren

Terwijl het belang van de thuissituatie in brede zin voor school-
succes in de wetenschappelijke literatuur wordt benadrukt, heeft 
dat tot nu toe in het beleid weinig navolging gehad. In beleid is 
vooral de focus gelegd op de onderwijskant van de verhouding 
tussen ouders en school. Het gezinsklimaat en vooral de thuis-
betrokkenheid van ouders bij het leren van hun kinderen blijven 
grotendeels buiten beeld.

Dat heeft vooral te maken met onze al genoemde terughou-
dendheid om in te grijpen ‘achter de voordeur’. Daar is veel voor 
te zeggen, omdat we anders in een vorm van opvoedingsperfec-
tionisme terechtkomen. Dat sluit echter niet uit dat we de ver-
houding tussen gezin en school beter in balans kunnen brengen. 
Kinderen die opgroeien in armoede zullen niet zo gemakkelijk 
de kinderen uit meer bevoorrechte milieus kunnen bijbenen. 
Toch zou het beleid meer kunnen streven naar een soort van 
denkbeeldig contract tussen ouders en scholen, waardoor ook 
die kinderen meer steun van hun ouders ondervinden.

Een dergelijk contract zou drie soorten activiteiten moeten 
omvatten. De eerste soort is informatieverschaffing. Het is nog 
steeds zo dat veel gezinnen eenvoudigweg niet weten wat ver-
standig en effectief is voor het leren van hun kinderen. Hier kun 
je denken aan tijd besteden aan voorlezen, bespreken van 
schoolervaringen en huiswerk, aandacht voor schoolvorderin-
gen, afspraken over besteding van vrije tijd – kortom, al die zaken 
die uit onderzoek naar voren komen en gerangschikt worden 
onder thuisbetrokkenheid bij school.
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nen er niet vanzelfsprekend van uitgaan dat ouders met die 
kennis werkelijk iets doen. Het kan zijn dat zij tijd en geld tekort 
hebben, of moeite hebben goede voornemens in praktijk te 
brengen. Dan is oefening een welkome steun. Dat kan van licht 
(huiswerkhulp van vrijwilligers) naar zwaar gaan (schoolmaat-
schappelijk werk).

De derde soort betreft het voorzien in een goed en toegankelijk 
aanbod. Hier gaat het om een gerichte aanpak vanuit jeugdzorg, 
maar ook om voorzieningen als voorscholen, brede scholen, 
mentorprogramma’s, weekend- en zomerscholen die niet alleen 
onderwijsgericht zijn, maar ook ruimere opvoedingsdoelen 
stellen. In het geval van hoge concentraties kansarme kinderen 
kunnen interventies op het vlak van gezond leven eveneens 
belangrijk zijn (bijvoorbeeld ontbijt en lunch op school).

Om dergelijke contracten naar de ouders toe tastbaar te ma-
ken, zal nagedacht moeten worden welke ‘beloningen’ voor de 
ouders in het vooruitzicht gesteld kunnen worden. In het hui-
dige klimaat van straffen is dit misschien weer vloeken in de kerk, 
maar onderzoek laat toch overwegend zien dat stimulansen een 
beter effect sorteren dan sancties.

Conclusies

Voor ik tot een aantal conclusies kom, zou ik eerst willen waar-
schuwen voor overtrokken verwachtingen. Beleid voor kansarme 
kinderen kan slechts ten dele de onderwijsongelijkheid beïn-
vloeden. De belangrijkste verschillen tussen leerlingen blijven 
buiten het invloedgebied van het onderwijsbeleid. Dat is geen 
reden om bij de pakken neer te zitten, maar wel om realistisch 
te blijven over de mogelijkheden tot verbetering.

Interventies om zwakkere scholen te verbeteren
Er zijn duidelijke aanwijzingen dat scholen verschillen in de 
mate waarin zij de mobiliteitskansen van kansarme leerlingen 
vergroten. Nu is het nog steeds zo dat kinderen die in relatieve 
armoede leven, een grotere kans hebben om op scholen terecht 
te komen die onder de maat zijn of grote concentraties zwakke 
leerlingen kennen.

Daarom blijven schoolgerichte oplossingen een belangrijk 
bestanddeel van elk coherent beleid. Interventies om scholen te 
verbeteren kunnen het beste daar beginnen waar de nood het 
grootst is. Dit betekent ook dat scholen hun inspanningen 
vooral moeten richten op datgene wat echt werkt en niet te veel 



102 projecten moeten starten die hun waarde niet bewezen hebben. 
Daarbij moeten de politiek en schoolbesturen de scholen ook 
het gevoel geven dat zij achter hen staan en hen vertrouwen; dus 
scholen niet overladen met allerlei verantwoordingsverplich-
tingen of onhaalbare eisen. Stimulering kan het beste gericht 
worden op samenwerking met succesvolle scholen en het leren 
van elkaar – in plaats van de concurrentie aan te wakkeren tussen 
scholen om de betere leerlingen binnen te halen.

Aandacht voor de thuissituatie
Verbetering van onderwijskansen betekent ook dat er meer 
aandacht moet komen voor factoren ‘buiten de school’. Beleid 
moet zich richten op maatregelen en programma’s die de samen-
werking tussen school en thuis verbeteren. Scholen zijn belang-
rijke vindplaatsen van problemen die kinderen in achterstands-
situaties tegenkomen. Het is niet de primaire taak van de school 
om daar alleen iets aan te doen, maar wel om de signalen op te 
vangen en samen met andere professionals zo snel mogelijk met 
oplossingen te komen. Een voorbeeld is de groep kinderen die 
langdurig arm is, omdat de kans tot overdracht van armoede 
daar het grootst is. Ook het goed volgen van kinderen met ‘risico-
ouders’ behoort daartoe.

Achterstandenbeleid ook in voortgezet onderwijs
Tot nu toe is het achterstandenbeleid vooral gericht geweest op 
het basisonderwijs. Ook in het voortgezet onderwijs valt echter 
winst te behalen, vooral bij de verschillende keuzes en overgan-
gen in de onderwijsloopbaan en bij de overgang naar de arbeids-
markt.

Dit alles betekent dat we in deze tijd van bezuinigingen moeten 
blijven opkomen voor kinderen in achterstandssituaties, vooral 
degenen die leven in armoede. Het niveau van voorzieningen 
en onze interventies op dit terrein moeten niet het slachtoffer 
worden van ondoordachte bezuinigingsdrift. Met de Participatie-
wet, de Wet zorg voor jeugd en andere decentralisaties krijgt de 
gemeente een belangrijke rol in het sociale domein. Er wordt 
van toekomstige lokale bestuurders dan ook veel inventiviteit 
en bestuurskracht gevraagd om dat sociale domein ondersteu-
nend te laten zijn voor het onderwijs aan kansarme leerlingen.
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1 Een recent voorbeeld is een 
publicatie van de Raad voor 
Maatschappelijke Ontwik-
keling, waarin het streven 
naar een startkwalificatie 
voor elke jongere als te 
‘rigide’ en ‘stigmatiserend’ 
wordt opgevat. ‘Niet altijd 
en niet voor iedereen is 
meer school altijd beter,’ zo 
is in het rapport bij de con-
clusies te lezen (RMO, 2013, 
p. 31). Een ogenschijnlijk 
sympathiek, maar in mijn 
ogen contraproductief 
standpunt.

2 Over deze kwestie is tussen, 
wat Weijers noemt, opvoe-
dingsnihilisten (helemaal 
geen interventie) en opvoe-
dingsperfectionisten (direct 
en drastisch ingrijpen) een 
fel debat gevoerd. Voorbeel-
den zijn pleidooien voor het 
steriliseren van drugsver-
slaafde (tiener)moeders, 
uithuisplaatsing bij extreem 
overgewicht en de com-
motie over het ‘zeilmeisje’ 
en over de moeder die haar 
kind alleen rauw voedsel te 
eten gaf.
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106 Armoede in de Vogelbuurt 3

De Speelvogel is een speeltuin in het hart van de 
Vogelbuurt in Amsterdam-Noord. Vele kinderen uit de buurt 
genieten hier van een veilige plek om te spelen. Een plek waar 
ze onbekommerd kind kunnen zijn onder het wakend oog van  
de toezichthouders van de speeltuin.

De Speelvogel vervult een belangrijke functie in deze buurt 
waar veel kinderen in armoede moeten opgroeien. Geld om  
op vakantie te gaan hebben hun ouders vaak niet. De kinderen 
zijn veelal op zichzelf aangewezen. Door geldgebrek of door 
psychische en sociale problemen kunnen de ouders hun 
opvoedingstaak niet goed aan.

Ontsnappen aan de onrust
Niet alleen de kinderen, maar ook hun ouders kunnen in  
De Speelvogel even ontsnappen aan de onrust van het 
dagelijks leven in de Vogelbuurt. Ik ontmoet enkele ouders en 
hun kinderen. Een van die ouders is de moeder van Damian. 
Haar zoontje is in zijn eentje in de zandbak aan het spelen en 
gaat helemaal op in zijn bouwwerken, terwijl ik met zijn 
moeder in gesprek raak aan de gezellige koffietafel die is 
ingericht voor de ouders. 

‘We komen hier bijna elke dag,’ vertelt Damians moeder.  
‘Ik kan hier even bijkletsen met andere moeders en mijn 
zoontje kan hier veilig spelen zonder dat hij problemen krijgt 
met andere kinderen. Damian is autistisch en heeft ook nog 
eens ADHD. Veel geld om leuke dingen te doen heb ik niet.  
Ik kan niet werken en leef van een uitkering, omdat ik er altijd 
voor Damian moet zijn. Hij kan niet alleen buiten spelen, dat 
loopt in de kortste keren uit op ruzie met andere kinderen. 
Ook ik kreeg vaak ruzie met andere ouders die verhaal 
kwamen halen als het weer eens mis was gegaan.’

Damians moeder



107Gezellig een bakkie
De Speelvogel bracht uitkomst. ‘Hier is veel meer begrip voor 
ons. Ook worden er veel leuke dingen georganiseerd, die ik 
zelf niet kan doen omdat ik er geen geld voor heb. Elke middag 
na schooltijd kom ik hier en drink ik met andere moeders en 
de begeleiders van de speeltuin gezellig een bakkie. Ik kan 
Damian hier goed in de gaten houden. Hij kan hier voluit 
spelen, al blijft het samenspelen met andere kinderen lastig 
doordat hij in zijn eigen wereldje leeft. De begeleiders hebben 
hier gelukkig veel begrip voor en weten kleine conflicten vaak 
handig op te lossen.’

Hangjeugd en pesters worden niet geduld in De Speelvogel. 
De begeleiders geven liever hun aandacht aan de kinderen 
door allerlei activiteiten te organiseren. Er is een moestuin 
waar de meest uiteenlopende groentes worden gekweekt.  
Er wordt gezamenlijk gekookt. Naar nabijgelegen speeltuinen 
worden uitstapjes gemaakt. En één keer per jaar is er een  
groot feest met muziek, hapjes en drankjes. Vooral met als 
doel de ouders en kinderen te verenigen om samen de onrust, 
onveiligheid en hardheid van het leven in de Vogelbuurt het 
hoofd te bieden.

Catelijne Bosman

f
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109Van een  
dubbeltje naar  
een stuiver  
meer
Het belang van een rijk taalaanbod

 In 1935 werd de musicalfilm Op stap uitgebracht. Een groot 
succes is de film niet geworden, maar Louis Davids maakte 
zich er onsterfelijk mee door het lied ‘Als je voor een dub-

beltje geboren bent…’. Dat lied is in ons nationaal geheugen 
gegrift, want welke Nederlander weet niet dat die zin eindigt 
met: ‘…bereik je nooit een kwartje’?

De tekst van Davids’ lied heeft nog jaren in het hoofd van 
velen doorgedreund. Zo niet bewust, dan wel onbewust. Bewust, 
omdat mensen zich als vanzelf schikten in hun lot. Onbewust, 
omdat leerkrachten onwillekeurig jongens en leerlingen afkom-
stig uit hoger opgeleide (lees: rijke) gezinnen vaker een beurt en 
moeilijker opdrachten gaven dan meisjes en kinderen uit lagere 
(lees: arme) milieus; die werden minder vaak aangesproken en 
kregen makkelijker vragen, vanuit de gedachte dat zij hooguit 
naar de huishoud- of ambachtsschool zouden doorstromen: het 
fameuze Pygmalion-effect.

Folkert Kuiken
Hoogleraar Nederlands 
als tweede taal, 
Universiteit van 
Amsterdam

Nederland telt maar liefst anderhalf miljoen functioneel 
 analfabeten, dat wil zeggen mensen die niet goed in staat zijn 
hun post en administratie te lezen en af te handelen. Daarom 
moeten kinderen uit arme milieus op school een zo rijk mogelijk 
taalaanbod krijgen. Dat zou al vóór de basisschool moeten 
beginnen. Leesvaardigheid helpt in de schoolloopbaan, maar is 
ook cruciaal voor burgerschap: good readers make good citizens.



110 Toen dat in onderwijsonderzoek genoegzaam was vastgesteld, 
werd daarop actie ondernomen in de vorm van zogeheten com-
pensatieprogramma’s om de schoolse (taal)vaardigheden van 
arbeiderskinderen te vergroten. We zijn dan in de jaren zestig 
van de vorige eeuw beland, de tijd waarin Eliza Doolittle in My 
fair lady liet zien hoe een armlastige bloemenverkoopster kan 
transformeren tot een in de hogere kringen geaccepteerde en 
geëmancipeerde vrouw.

Ook in Amsterdam gingen de arbeiders mee in de vaart der 
volkeren. In 1971 startte het Innovatieproject Amsterdam, dat 
zich ten doel stelde de ontwikkelingskansen van arbeiderskin-
deren te vergroten, met name in de oude stadswijken. Het pro-
ject kende een drievoudige benadering: binnen de school de 
aanpak en inhoud van het onderwijs meer in overeenstemming 
brengen met de ervaringswereld en behoeften van kinderen; 
met ouders werken aan een juiste afstemming tussen school en 
gezin; met buurtinstellingen en buurtgroepen ijveren voor de 
verbetering van wijkvoorzieningen. De voortrekker van het 
project, de bekende psycholoog en onderwijsvernieuwer Co 
van Calcar, noemde het – geheel in de geest van die tijd – een 
‘demokratiseringsinitiatief ’, gericht op het verbeteren van de 
prestaties van leerlingen op het gebied van taal, wereldoriëntatie 
en rekenen, en van hun sociaal-emotionele ontwikkeling.

Vooral met de Nieuwe Taalaanpak was het project van Van 
Calcar zijn tijd vooruit: de gangbare taalmethodes werden over-
boord gezet en daarvoor in de plaats kwam een thematische 
benadering, waarbij de eigen verhalen en ervaringen van kinde-
ren centraal stonden, die vervolgens in taaldrukwerkplaatsen 
op schrift werden gesteld. Wel met als gevolg dat het leerkrach-
ten moeite kostte om de continuïteit in hun lessen te waarbor-
gen. Daar kwam bij dat ze in de jaren zeventig geconfronteerd 
werden met de komst van nieuwe groepen leerlingen die het 
Nederlands niet of nauwelijks machtig waren: kinderen van 
arbeidsmigranten uit de landen rondom de Middellandse Zee 
die in het kader van gezinshereniging naar Nederland kwamen. 
In tegenstelling tot andere steden waarin voor een centrale op-
vang van nieuwkomers werd gekozen, werden deze kinderen in 
Amsterdam van begin af aan in een reguliere klas geplaatst. De 
leerkracht stond daarbij voor de schier onmogelijke taak om 
deze leerlingen op passende wijze op te vangen, waardoor die er 
voor het grootste deel van de tijd voor spek en bonen bij zaten.

Van Calcar legde met zijn ideeën de basis voor het onder-
wijsstimulerings- en onderwijsvoorrangsbeleid. In dat beleid 
werd op den duur meer belang gehecht aan etniciteit dan aan 



111sociaal-economische status (SES), maar wat dat betreft zijn we 
inmiddels weer op onze schreden teruggekeerd. Want kinderen 
van hoogopgeleide, westerse migranten blijken het in het on-
derwijs even goed te doen als kinderen van hoogopgeleide (en 
daardoor rijkere) Nederlandstalige ouders, terwijl kinderen van 
laagopgeleide, niet-westerse ouders kampen met taal- (en re-
ken)problemen, net als autochtone Nederlandse kinderen die 
uit gezinnen met een lage SES komen (en daardoor armer zijn). 
Dat betekent dat de bakens opnieuw moeten worden verzet.

In de afgelopen decennia is veel geëxperimenteerd met de 
bestrijding van onderwijsachterstanden. Op vier strategieën wil 
ik in deze bijdrage ingaan: opbrengstgericht onderwijs, de focus 
op het jonge kind, het voorkomen van laaggeletterdheid en sti-
mulering van ouderbetrokkenheid.

Opbrengstgericht onderwijs

In Amsterdam is in 1994 door de toenmalige wethouder Van der 
Aa de aanzet tot opbrengstgericht onderwijs gegeven met het 
rapport Naar betere resultaten. Het heeft een tijd geduurd voor-
dat het Amsterdamse onderwijs deze visie heeft omarmd. Vanuit 
het idee ‘laat duizend bloemen bloeien’ lag het accent voorna-
melijk op de zelfontwikkeling en zelfontplooiing van kinderen. 
Zolang de bomen tot in de hemel groeien is daar niets mis mee, 
maar als de broekriem moet worden aangetrokken en leerlingen 
het basisonderwijs binnenkomen met een (taal)achterstand, 
wordt het tijd om de doelstellingen van het onderwijs en de weg 
daarnaartoe kritisch tegen het licht te houden.

Evaluatie en toetsing zijn daar onlosmakelijk mee verbonden. 
Nu valt het woord toetsing niet bij iedereen in de smaak, maar 
wie het onderwijs serieus neemt ontkomt daar niet aan. Of een 
klassieke toets daarvoor het geschiktste instrument is, is vers 
twee; je kunt ook evalueren in de vorm van een of meerdere 
observaties, een leerlingvolgsysteem of anderszins. Maar het is 
cruciaal te weten wat de lessen hebben opgeleverd, hoe de leerling 
ervoor staat en welke methoden het beste werken.

Dat een dergelijke aanpak zijn vruchten afwerpt, bewijst de 
Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam (KBA) die destijds 
door wethouder Asscher is ingevoerd. In deze verbeteraanpak 
maakt de school een intensief veranderproces door, waarbij het 
hele team zodanig wordt versterkt dat de school het beste uit 
iedere leerling weet te halen. Dankzij deze verbeteraanpak is het 
aantal zwakke tot zeer zwakke scholen in Amsterdam tussen 2009 
en 2013 verminderd van 44 naar 4. Eerder was uit onderzoek 



112 van de Onderwijsinspectie al gebleken dat scholen die systema-
tisch hun toetsgegevens analyseren betere resultaten behalen. 
Door de Kwaliteitsaanpak is men in Amsterdam anders over 
onderwijsevaluatie gaan denken. Maar ook landelijk is sprake 
van een dergelijke mentaliteitsverandering, die ertoe heeft geleid 
dat er in het voorjaar van 2015 een verplichte eindtoets taal en 
rekenen in het basisonderwijs komt.

Focus op het jonge kind

De beste manier om ervoor te zorgen dat leerlingen vanuit groep 8 
naar een zo hoog mogelijk niveau van voortgezet onderwijs 
doorstromen, is het voorkomen dat ze al bij binnenkomst in het 
basisonderwijs een (taal)achterstand hebben. Om die reden is 
er de laatste tijd veel aandacht voor de ontwikkeling van het 
jonge kind binnen de voor- en vroegschoolse educatie (vve): 
voorschoolse educatie voor peuters van 2,5 tot vier jaar en vroeg-
schoolse educatie voor kinderen in groep 1 en 2. De diverse 
programma’s die hiervoor beschikbaar zijn hebben alle tot doel 
kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op het basisonder-
wijs, zodat ze in groep 3 voldoende zijn toegerust om met lezen 
en schrijven te beginnen. De programma’s richten zich daarom 
voornamelijk op het wegwerken van taalachterstanden bij jon-
ge kinderen, maar besteden ook aandacht aan hun motorische, 
cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling.

In 2008 beoordeelde de Onderwijsinspectie de Amsterdamse 
vve met een voldoende, maar signaleerde daarbij wel een aantal 
aandachtspunten. Aan die punten is de afgelopen vijf jaar in 
Amsterdam hard gewerkt. Zo heeft de Universiteit van Amster-
dam in samenwerking met de Stichting Leerplanontwikkeling 
(SLO) taaldoelen geformuleerd voor kinderen aan het begin van 
groep 1 en aan het eind van groep 2. Deze zijn vervolgens opge-
nomen in een Kijkwijzer aan de hand waarvan kan worden 
vastgesteld in hoeverre leidsters en leerkrachten de taaldoelen 
daadwerkelijk in praktijk brengen. Daartoe is het project Taal 
en VVE gestart, gericht op het vergroten van de interactievaar-
digheden van leidsters. Dit traject is onlangs positief geëvalueerd 
(Krijnen & Kuiken, 2013).

Verder is de taalvaardigheid van de vve-leidsters zelf getoetst. 
Omdat bijna de helft van de leidsters niet aan de vastgestelde 
norm voldeed, werd daar in de pers aanvankelijk badinerend op 
gereageerd. Maar in de rest van Nederland bleek de situatie niet 
veel anders. Inmiddels is de Amsterdamse norm voor taalvaar-
digheid van vve-leidsters tot landelijke norm verheven en is 



11390% van de Amsterdamse leidsters erin geslaagd aan deze norm 
te voldoen. Amsterdam heeft zich ook sterk gemaakt voor de 
kwaliteit van de initiële opleiding van leidsters. In samenwerking 
met instellingen uit andere steden zijn voor zittende leidsters 
trainingen ontwikkeld die uiteindelijk in de mbo-opleiding tot 
pedagogisch werker zullen worden opgenomen. Een goede 
ontwikkeling is ook dat het vak Nederlands weer terug is als 
examenvak in het mbo. Daarnaast wordt getracht om meer 
hbo-ers in de vve aan te stellen, zoals dat ook in andere landen 
gebruikelijk is. Intussen hebben de programmaontwikkelaars 
evenmin stilgezeten en hebben zij hun programma’s afgestemd 
op de SLO/UvA-taaldoelen. Overigens had Amsterdam al eerder 
besloten enkel vve-programma’s te gebruiken die door een on-
afhankelijke commissie van het Nederlands Jeugdinstituut zijn 
erkend.

Ondanks al deze initiatieven bestaan er ook kritische geluiden 
ten aanzien van de vve. Sommigen zijn van mening dat er op zo 
jonge leeftijd te veel van het kind wordt gevraagd (Goorhuis-
Brouwer, 2012). Het antwoord daarop is dat in alle programma’s 
het speelse leren vooropstaat en dat het een Nederlandstalig 
kind uit een gegoed gezin met een rijk gevulde boekenkast thuis 
wellicht aan niets ontbreekt, maar dat kinderen van armlastige 
ouders waar geen (voor)leescultuur bestaat extra stimuli nodig 
hebben om te voorkomen dat zij bij binnenkomst in het basis-
onderwijs al op achterstand staan.

Anderen signaleren te weinig effect van de vve (Driessen, 
2012). Dat heeft er vaak mee te maken dat kinderen minder dan 
de vier voorgeschreven dagdelen naar de vve gaan, dat bij ziekte 
van leidsters een beroep wordt gedaan op onervaren stagiaires 
of dat de programma’s niet volgens de juiste voorschriften wor-
den uitgevoerd. Het spreekt vanzelf dat aan de basisvoorwaar-
den van de vve zoals die onlangs in de Wet Ontwikkelingskan-
sen door Kwaliteit en Educatie (OKE) zijn vastgelegd moet zijn 
voldaan, willen we echt effect van de vve zien. Dat neemt niet 
weg dat er punten zijn waarop de kwaliteit van de vve kan worden 
verbeterd. Daartoe is – in navolging van de bovengenoemde KBA 
– een kwaliteitsaanpak voor de vve gestart (genaamd KVVE), 
waaraan inmiddels 26 locaties deelnemen. Want het moet dui-
delijk zijn dat de kwaliteit van de vve onze voortdurende aan-
dacht behoeft. De (taal)ontwikkeling van jonge kinderen is een 
onomkeerbaar proces, waarbij een eenmaal opgelopen achter-
stand moeilijk is in te halen. Daardoor is het risico levensgroot 
aanwezig dat zij in de verdere opleiding tekort komen, wat grote 



114 effecten heeft op hun latere ontplooiingsmogelijkheden in de 
maatschappij. En met een laag opleidingsniveau is de kans op 
armoede op volwassen leeftijd aanzienlijk groter dan gemiddeld 
(Guiaux e.a., 2011).

Voorkomen van laaggeletterdheid

Leesvaardigheid is een belangrijke voorspeller van schoolsucces 
(Burke e.a., 2009). Om die reden is het van cruciaal belang dat 
leerlingen een goede leesvaardigheid ontwikkelen. Uit Ameri-
kaans onderzoek blijkt dat goede lezers betere banen en hogere 
salarissen hebben, meer aan cultuur en sport doen en zich va-
ker inzetten als vrijwilliger. Zwakke lezers daarentegen beëindi-
gen vaker voortijdig hun opleiding, zijn vaker werkloos en zit-
ten vaker in de gevangenis (waar ze ironisch genoeg wel veel 
kunnen lezen…). De Amerikaanse onderzoekers vatten deze 
resultaten samen met de slogan: Good readers make good citizens 
(OECD, 2007).

Nederland telt maar liefst anderhalf miljoen functioneel an-
alfabeten, dat wil zeggen mensen die niet in staat zijn om op een 
behoorlijke manier hun post en administratie te lezen en te 
beantwoorden. In vergelijking met andere landen doet Neder-
land het niet slecht, maar er is sprake van een afname in lees-
vaardigheid. Bij het internationaal vergelijkende PIRLS-onder-
zoek naar de leesvaardigheid van leerlingen in groep 6 van de 
basisschool zat Nederland in 2001 nog in de top vijf, maar in 
2006 en 2011 waren we afgezakt naar de subtop. Ook het plezier 
in lezen neemt af. In 2001 rapporteerde 44% van de leerlingen 
een positieve leesattitude, in 2006 was dit afgenomen tot 39%.

In het voortgezet onderwijs zien we een soortgelijke tendens. 
Terwijl in 2003 11,5% van de vijftienjarigen in het PISA-onder-
zoek op het laagste leesniveau scoorde, was dat in 2006 15,1% en 
in 2009 14,3%. Met het lezen van schoolboekteksten heeft 20% 
van de leerlingen moeite (Hacquebord e.a., 2004). Recent on-
derzoek naar de leesvaardigheid van leerlingen in de eerste drie 
klassen van twaalf scholen voor voortgezet onderwijs in Am-
sterdam-West bevestigt dit beeld (Welie, 2013). Tegelijkertijd 
wordt in dat onderzoek de relatie tussen opleidingsniveau en 
taalvaardigheid bekrachtigd: hoe hoger het opleidingsniveau 
van de ouders, des te beter de resultaten van hun kinderen op 
begrijpend lezen en woordenschat.

Zoals een goede leesvaardigheid een belangrijke voorspeller van 
schoolsucces is, is een grote woordenschat dat voor leesvaardig-



115heid: hoe meer woorden leerlingen kennen, des te beter kunnen 
zij lezen. Een leerling in groep 3 moet minimaal 3.000 woorden 
kennen om te leren lezen en schrijven. Deze woorden zijn opge-
nomen in de BAK: de Basiswoordenlijst Amsterdamse Kleuters. 
Het vervolg daarop, de Woordenlijst Amsterdamse Kinderen 
(WAK), bevat een kleine 10.000 woorden voor leerlingen uit 
groep 3 t/m 8. Aan de hand van deze lijst, die ook digitaal be-
schikbaar is, kunnen leerkrachten woorden selecteren en bij-
houden welke vorderingen de leerlingen maken.

Leerlingen die naar havo/vwo willen doorstromen moeten 
aan het eind van groep 8 over een woordenschat van minstens 
15.000 woorden beschikken. Samen voorzien de BAK en de WAK 
daar voor een belangrijk deel in, maar daarnaast moeten ze van 
elders – bijvoorbeeld uit leesboeken – ook nog minstens 2.000 
woorden oppikken. Een simpel rekensommetje leert dat leerlin-
gen om een woordenschat van 15.000 woorden te bereiken, ver-
deeld over acht leerjaren waarin ze veertig weken lang gedu-
rende vijf dagen les krijgen, zo’n negen tot tien woorden per dag 
moeten leren! Leerlingen met een geringere woordenschat zullen 
een vmbo-advies krijgen.

Enige jaren geleden kregen Amsterdamse leerkrachten een 
week lang een microfoon omgehangen, waarbij alles wat ze in 
die week tegen hun leerlingen zeiden werd opgenomen en uit-
geschreven. Het bleek dat in dit taalaanbod zo’n 8.000 verschil-
lende woorden voorkwamen. Ook werden alle leerboeken die 
op school in gebruik waren gescand. Daarin kwamen ruim 
10.000 verschillende woorden voor, voor een deel overlappend 
met het taalaanbod van de leerkrachten. Daarnaast werden alle 
prenten- en leesboeken van de schoolbibliotheek gescand. Het 
aantal verschillende woorden daarin was veel en veel groter 
(Schrooten & Vermeer, 1994). Leerlingen die hun woordenschat 
willen uitbreiden moeten dus niet alleen goed naar hun leer-
kracht luisteren en de leerboeken doornemen, maar daarnaast 
veel lezen en – zolang ze dat zelf nog niet kunnen – veel worden 
voorgelezen.

Leerkrachten in het basisonderwijs slagen er over het algemeen 
wel in om leerlingen het technisch lezen aan te leren, dat wil 
zeggen het aanbrengen van de koppeling tussen klank en let-
terteken en het lezen van losse woorden. Voorwaarde is daarbij 
wel dat leerlingen de betekenis van de afzonderlijke woorden 
kennen om zinnen en teksten te kunnen interpreteren. Omdat 
het technisch lezen bij de meeste leerlingen geen problemen 
oplevert, gaat men vaak al snel over op begrijpend lezen. Leer-



116 lingen die nog moeite hebben met technisch lezen worden daar-
bij nogal eens over het hoofd gezien, terwijl dat nu juist de 
leerlingen zijn die extra ondersteuning nodig hebben. Krijgen 
leerlingen die steun niet, dan dreigen ze later de nieuwe generatie 
van functioneel analfabeten te gaan vormen. Dat zouden heel 
goed de 45-plussers kunnen zijn, bij wie onlangs is vastgesteld 
dat het percentage laaggeletterden in deze leeftijdsgroep in de 
periode van 1994 tot 2012 is gestegen van 9,4 naar 11,9%. Use it or 
lose it, zoals de onderzoekers dat treffend aanduiden (Buisman 
e.a., 2013).

Bij de ontwikkeling van een goed tekstbegrip is het van be-
lang dat leerlingen de juiste leesstrategieën aangeleerd krijgen. 
Over hoe dat moet, bestaat een uitgebreide literatuur: leerlingen 
in tweetallen of groepjes laten lezen, leesstrategieën hardop 
voordoen, leerlingen veel verschillende soorten teksten laten 
lezen (informatief, beschouwend, activerend, verhalend), oefe-
nen met zaakvakteksten, leerlingen zelf teksten laten kiezen, 
enzovoort. Opvallend genoeg blijkt uit twee recente onderzoeken 
in het voortgezet onderwijs dat veel leerkrachten van die mid-
delen nog weinig gebruik maken (De Milliano, 2013; Welie, 2013). 
Het belangrijkste advies aan hen is dan ook dat zij zich de ken-
merken van wat uit onderzoek naar effectief taal- en leesonder-
wijs naar voren is gekomen, ter harte nemen.

Stimulering van ouderbetrokkenheid

Tot nu toe zijn in deze bijdrage de kansen op het ontstijgen van 
armoede vooral bij het onderwijs neergelegd: focussen op het 
jonge kind, op het stimuleren van taal- en leesvaardigheid en op 
resultaatgericht onderwijs met als doel de ontwikkelingsmoge-
lijkheden van kinderen in opleiding en werk te vergroten en 
sociaal isolement te voorkomen. Maar ouders kunnen daarin 
ook een belangrijke rol vervullen. Ouderbetrokkenheid mag zich 
de laatste tijd dan ook in een grote belangstelling verheugen. 
Toch staat dit onderwerp al veel langer op de agenda, getuige 
een van de doelstellingen van het Innovatieproject van Van 
Calcar uit de jaren zeventig: met ouders werken aan een juiste 
afstemming tussen school en gezin.

Desondanks zijn we veertig jaar later nog niet veel wijzer over 
de juiste aanpak. In een interview in Het Parool zei de 22-jarige 
schrijver Mano Bouzamour daarover onlangs het volgende: ‘Ik 
vond het vooral pijnlijk dat mijn ouders niet op ouderavonden 
kwamen. Ik kan me nog herinneren dat de leraar of lerares vroeg: 
en waar waren jouw ouders? Dan moest ik weer een fantasiever-



117haal ophangen. (…) Ik heb mijn vader zelfs een keer meege-
sleurd naar zo’n ouderavond. Uiteindelijk ging hij mee. We 
waren iets te laat, liepen door de schoolgang en kwamen bij het 
lokaal. Al die ouders waren er al, waardoor mijn vader niet meer 
naar binnen durfde en onverrichter zake weer naar huis is ge-
gaan. (…) Mijn ouders hadden geen idee wanneer ik mijn toet-
sen en examens had. Ze hadden totaal geen idee van het hele 
schoolsysteem. Dan moet je wel een bijzonder goede drive heb-
ben om je school überhaupt af te maken.’ Bouzamour had die 
drive, maar hoeveel kinderen van laaggeletterde ouders zijn er 
niet die ook zelf als laaggeletterd eindigen?

Het recentelijk gelanceerde Expertisecentrum Taalontwikke-
ling, Ouderbetrokkenheid en Participatie (TOP) probeert daarin 
verandering te brengen. Een van de activiteiten van dit experti-
secentrum is een behoefteonderzoek onder ouders, scholen en 
gemeenten. Dat soort onderzoek is hard nodig, want we weten 
dat in de vve de combinatie van een centrumgericht met een 
gezinsgericht programma het grootste effect oplevert, maar hoe 
kunnen we ervoor zorgen dat ouders zoals die van Bouzamour 
daarvoor warmlopen?

Een andere activiteit van TOP betreft onderzoek naar het effect 
van interventieprogramma’s rond taal en ouderparticipatie en 
het inventariseren van good practices. Ook daar is grote behoefte 
aan, want er verschijnen steeds meer programma’s voor ouder-
betrokkenheid die al dan niet aan bestaande vve-programma’s 
gerelateerd zijn, zonder dat bekend is wat daarvan de effecten 
zijn. Bij de lijst met succesfactoren voor ouderbetrokkenheid op 
de TOP-website staat dan ook uitdrukkelijk vermeld dat het hier 
om een voorlopige lijst gaat, die door nader onderzoek gestaafd 
moet worden. Zo wordt aan de Radboud Universiteit in Nijmegen 
interessant onderzoek verricht naar de meerwaarde van het 
gebruik van apps ter bevordering van de ouder-kindinteractie 
bij het programma VVE Thuis. En niet voor niets is door het 
Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek onlangs een op-
roep geplaatst voor het uitzetten van een meerjarig onderzoek 
naar ouderbetrokkenheid.

Een rijk taalaanbod

Samenvattend komen bovenstaande maatregelen erop neer dat 
het belangrijk is om kinderen een zo rijk mogelijk taalaanbod te 
verschaffen. Dat geldt met name voor kinderen die in arme ge-
zinnen opgroeien. Het kan geen kwaad om onze blik daarbij 
ook af en toe op het buitenland te richten. Zo is het in België en 



118 Frankrijk gebruikelijk dat kinderen vanaf 2,5 jaar naar de kleu-
terschool gaan. Ook in Zweden gaan alle kinderen al vanaf twee 
jaar naar de crèche, met leidsters die een hogere opleiding heb-
ben dan in Nederland. Een geheel andere situatie dus dan in 
Nederland waar het vooral kinderen van laagopgeleide ouders 
zijn die vanaf 2,5 jaar naar de vve gaan, te midden van kinderen 
van voornamelijk andere laagopgeleide ouders; pogingen om 
doelgroepkinderen te combineren met niet-doelgroepkinderen 
ten spijt. Om die reden is in Amsterdam in januari 2014 een 
experiment gestart met de zogeheten peuterschool, een gecom-
bineerde voorziening voor alle kinderen van 2,5 tot vier jaar 
waarin voorschool, peuterspeelzaal en kinderopvang zijn sa-
mengevoegd.

Het creëren van een taalrijke omgeving betreft zowel scholen, 
leerkrachten als ouders. Voor scholen is het zeker niet eenvoudig 
om duurzame verbeteringen tot stand te brengen. Gericht werken 
aan hoge opbrengsten betekent in de eerste plaats goed onder-
wijs, zoals dat door middel van een kwaliteitsaanpak wordt be-
werkstelligd (de hierboven genoemde KBA en KVVE). Dat wil 
zeggen onderwijs door competente leidsters en leerkrachten die 
effectief instructie geven, hun onderwijsdoelen, inhouden en 
didactiek afstemmen op verschillen tussen leerlingen en voort-
durend reflecteren op het effect van hun lessen. Daar hoort ook 
verplichte nascholing voor leerkrachten bij om op de hoogte te 
blijven van recente ontwikkelingen en nieuwe inzichten, een 
idee dat onlangs ook door de Onderwijsraad en de Wetenschap-
pelijke Raad voor het Regeringsbeleid is geuit. En voor ouders 
betekent het dat zij hun kinderen stimuleren en zich betrokken 
tonen bij de activiteiten die hun kinderen voor een groot deel 
van de dag op school uitvoeren.

We mogen dan hopen dat Louis Davids voor eens en altijd 
ongelijk krijgt. Mano Bouzamour is daarvan het levende bewijs, 
ook al belichaamt hij misschien een niet alledaags voorbeeld 
van een zoon van ongeschoolde ouders die op z’n 22ste debu-
teert met een roman. Is voor veel kinderen die opgroeien met 
laag opgeleide ouders in een gezin met een laag inkomen de stap 
van een dubbeltje naar een kwartje nog te groot, in ieder geval 
moeten we zien te voorkomen dat deze kinderen zelf worden 
voorbestemd tot een lage opleiding en daarmee grote risico’s 
lopen op armoede. Door een rijke taalomgeving op een goede 
school met vakbekwame leerkrachten en stimulerende ouders 
zouden zij dan toch in ieder geval de laatste zin van Davids’ 
refrein moeten zien te ontkrachten en op z’n minst erin moeten 
slagen om van een dubbeltje een stuiver meer te maken.
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122 Interview met Wim Lebbe — Vonk Maatjesproject

Zijn maatje Dirk heeft het niet getroffen in het leven, 
vindt Wim Lebbe. ‘Hij zit in de schuldsanering, waardoor hij 
van veertig euro in de week moet rondkomen, plus een pakket 
van de voedselbank. Dat is niet echt riant. Ik kende wel mensen 
in zulk soort situaties voordat ik me aanmeldde bij het Vonk 
Maatjesproject. Maar het blijft shockerend als je concreet ziet 
hoezeer het iemand beperkt. Een ijsje kopen kan al niet – allerlei 
dingen die wij zo normaal vinden. Hij heeft ook geen pc en 
internet. Dan wordt het wel heel kaaltjes allemaal. En in zulk 
soort situaties zitten heel veel mensen.’

Het Vonk Maatjesproject van De Regenboog is bedoeld 
voor mensen die met financiële problemen kampen. Ze zijn 
klant bij de voedselbank of bij de schuldhulpverlening. Lebbe 
ging dit vrijwilligerswerk doen toen hij werkloos was en tijd 
over had. Hij heeft nu weer een baan, in de naschoolse opvang, 
maar hij vindt het nog altijd mooi werk om te doen. ‘Ik heb 
bepaalde skills, op basis daarvan kan ik voor iemand anders 
iets betekenen. Ik kan dingen regelen en ook laten zien hoe je 
dat het beste aanpakt. Want uiteindelijk moet Dirk het 
natuurlijk zelf gaan doen.’

Mensen gaan zich machteloos gedragen
Het grote probleem is dat mensen in zulk soort situaties zich 
machteloos voelen en zich dan ook machteloos gaan gedragen, 
zegt Lebbe. ‘Alsof er niets te veranderen valt. Ze zien dat gewoon 
niet meer. Voor mij is de essentie van het maatjescontact: 
mensen met waardigheid behandelen, dat helpt hen om zich 
weer een persoon te voelen die ertoe doet. En dan komen ze 
vroeg of laat ook weer in beweging om hun leven te veranderen.’

Dirk heeft ernstige gezondheidsproblemen, zo bleek hij de 
ziekte van Lyme onder de leden te hebben. Ook kampt hij met 

Het blijft shockerend



123overgewicht en heeft hij geen gebit. ‘Hij voelt zich daardoor 
met zichzelf verlegen, is erdoor geremd om goed voor zichzelf 
op te komen. Een bepaalde charme en brutaliteit heeft hij wel, 
maar het is ook deels een façade. Soms laat hij zich plotseling 
in zijn ziel kijken. Dan opper ik iets dat hij zou kunnen onder-
nemen en dan komt er als reactie: ja, dat kan jij makkelijk 
zeggen, maar ik heb geen gebit.’

Dat laatste probleem wordt binnenkort opgelost. Lebbe heeft 
een tandartsbehandeling weten te regelen, Dirk krijgt een 
kunstgebit. ‘En ik probeer hem te stimuleren tot vrijwilligers-
werk, zodat hij niet de hele dag binnen zit achter de tv. Ja, ik 
zie wel vooruitgang, al gaat het met kleine stapjes.’

Hoe mensen erin verzeild zijn geraakt, doet er niet toe
Stom vindt hij Dirk met z’n schuldenlast beslist niet. Een 
dergelijk oordeel is niet de manier waarop je naar je maatje 
kijkt. ‘Hoe mensen als hij in dergelijke problemen verzeild  
zijn geraakt, doet er niet toe. Het feit ligt er dat ze hun leven 
opnieuw op de rails moeten zetten en die kans moeten ze 
krijgen. Anderen kijken liever weg van zulk soort situaties, 
maar het kan iedereen overkomen.’ 

Voelt Lebbe niet een bepaalde sociale afstand tot Dirk? 
‘Nee. Zijn weg is niet mijn weg geweest, maar het is gewoon 
een mens, hij zit akelig in de problemen en ik wil hem helpen. 
Dat zouden veel meer mensen moeten doen.’ Er heeft zich 
tussen Dirk en hem echte vriendschap ontwikkeld, zegt Lebbe. 
Eigenlijk is de formule dat een koppel na een jaar weer uit 
elkaar gaat. Dat moment nadert, ‘maar ik schuif de beslissing 
een beetje voor me uit. Aan de andere kant, bij Dirk staat alles 
nu zo’n beetje op de rails. Hij zit in de schuldsanering en kan 
over drie jaar schuldenvrij zijn. En er zijn zoveel mensen die 
hulp nodig hebben...’

Hansje Galesloot
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125Terugbetalen met
vrijwilligerswerk
De wederkerigheidscyclus 
van bijstand ontvangen en 
tegenprestatie leveren

 Het gebruik van collectieve voorzieningen is tegenwoordig contrac-
tueler dan vroeger en gebaseerd op wederkerigheid. Burgers mogen 
er niet langer gebruik van maken zonder iets terug te doen. Wil je 

zorg? Kijk dan eerst wat je met hulp uit je omgeving op kan lossen. Wil je een 
uitkering? Laat dan eerst maar eens zien dat je die verdient. ‘Voor wat hoort 
wat’ is het devies. Een beroep doen op collectieve verantwoordelijkheid mag 
pas na het aan de dag leggen van ‘eigen kracht’. Voor bijstandscliënten geldt 
daarom tegenwoordig dat ze veelal een tegenprestatie moeten leveren voor de 
uitkering. 

De Wet werk en bijstand (Wwb) maakte het per 1 januari 2012 mogelijk 
voor gemeenten om een tegenprestatie te eisen van bijstandsontvangers. Als 
zij deze tegenprestatie niet leverden, konden ze een korting op de uitkering 
tegemoet zien. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid deed 
onderzoek naar de tegenprestatie en stelde vast dat 78 van de 148 onderzochte 
gemeenten deze maatregel al oplegden (Inspectie SZW, 2013). Per 1 januari 2015 
wordt de Wwb opgevolgd door de Participatiewet. Eerst leek het erop dat de 
tegenprestatie dan verplicht zou worden, maar volgens de wijzigingsnota uit 
december 2013 behouden gemeenten de keuze een tegenprestatie op te leggen.

Thomas Kampen
Docent en promovendus 
Afdeling Sociologie en 
Antropologie, Universi
teit van Amsterdam

Medio 2014 worden bijstandsontvangers verplicht een 
 tegen prestatie te leveren voor hun uitkering. In veel gemeenten 
geldt deze situatie al. De gemeente Amsterdam gaf tot nu toe 
prioriteit aan toeleiding naar betaald werk. In dit essay wordt 
betoogd dat de wederkerigheid van bijstand ontvangen en een 
tegenprestatie leveren een cyclus zou moeten zijn. Van echte 
wederkerigheid is pas sprake als vrijwilligerswerk in ruil voor een 
uitkering uitmondt in betaald werk of vermindering van schulden.



126 Wederzijdse verplichting of wederkerigheid?

De landelijke en lokale overheid heeft twee dominante motieven 
om van bijstandsontvangers te verlangen dat zij iets terugdoen 
voor de uitkering. Ten eerste wordt gesteld dat werklozen iets 
verschuldigd zijn aan de gemeenschap omdat ze een uitkering 
krijgen. Ten tweede wordt benadrukt dat werklozen er zelf iets 
mee opschieten, omdat het bijvoorbeeld hun zelfvertrouwen 
vergroot of de afstand tot de arbeidsmarkt verkleint. Ik ga nu 
dieper op deze beide argumentaties in.

Wederzijdse verplichting
Volgens het eerste argument, dat van de ‘contractualisten’, zijn 
werklozen moreel verplicht om iets terug te doen voor de uitke-
ring (Kinnear, 2002; Moss, 2000). Centraal staat de wederzijdse 
verplichting: de overheid komt haar verplichting na door een 
uitkering te verstrekken; door van die uitkering gebruik te maken 
verplicht vervolgens de bijstandscliënt zich om iets terug te 
doen. In dit perspectief is het startpunt helder: de overheid ver-
strekt de uitkering, dus nu is de bijstandscliënt aan de beurt om 
te leveren.

De redenering van het huidige kabinet past binnen deze ar-
gumentatie. Staatssecretaris Jetta Klijnsma liet in een interview 
met de NOS op 22 november 2013 bijvoorbeeld duidelijk weten 
bij wie de bal ligt: ‘Je moet wel iets doen, niet alleen maar thuis 
blijven. Want dat vind ik ook een vorm van: die meneer of me-
vrouw heeft een inkomensvoorziening en Kees is klaar. Nee, dan 
begint het pas.’ Een vergelijkbare stelling werd al eerder verkon-
digd door de Amsterdamse raadsleden Boomsma (CDA) en Van 
’t Wout (VVD). Zij riepen het college op zich klip en klaar uit te 
spreken voor de tegenprestatie en het maatschappelijk belang 
ervan te benadrukken: ‘“De gemeenschap die in uw levenson-
derhoud voorziet, kan uw inzet goed gebruiken. Dankzij uw 
sneeuwschuif-inspanningen kunnen bejaarden weer over straat.” 
Met die eerlijke boodschap is niets mis.’ (Het Parool, 22 decem-
ber 2011)

Wederkerigheid
Het tweede argument is het ‘neo-paternalistische’ argument dat 
stelt dat bijstandscliënten er zelf van profiteren als ze iets in ruil 
voor de uitkering doen. Centraal in deze redenering staat de 
notie van wederkerigheid. De samenleving benut de inzet van 
bijstandsontvangers, maar daarvoor ontvangen ze iets terug. 
De claim is dat hun zelfvertrouwen, zelfrespect en employability 
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toe zullen nemen. Bijstandscliënten zullen weer betrokken wor-
den bij de gemeenschap in plaats van dat ze zich ervan ver-
vreemden (Bessant, 2000). Ze komen opnieuw in aanraking 
met een cultuur die positief aankijkt tegen werk en dat zal hun 
kansen op een terugkeer naar de arbeidsmarkt vergroten.

Het Amsterdamse college verdedigt dit standpunt, althans, 
dat zal ik hieronder betogen. Kortom: in de contractualistische 
argumentatie leven beide partijen de wederzijdse verplichting 
na, in de neo-paternalistische argumentatie profiteren beide 
partijen.

Verplicht vrijwilligerswerk

De huidige Wet werk en bijstand reikt gemeenten drie manieren 
aan waarop ze een activiteit kunnen terugverlangen: (1) een tegen-
prestatie eisen, (2) bijstandscliënten laten werken met behoud 
van uitkering, en (3) hen vrijwilligerswerk laten doen. Afgezet 
tegen de juridische kaders van de tegenprestatie en werken met 
behoud van uitkering, heeft verplicht of geleid vrijwilligerswerk 
een aparte status (zie tabel 1). 

Ten eerste dient verplicht vrijwilligerswerk vooral een maat-
schappelijk belang, in tegenstelling tot werken met behoud van 
uitkering. Dit is een cruciaal element in de discussie. Tijdens 
het congres van Divosa (vereniging van managers van sociale 
diensten) op 21 november 2013 wees de Amsterdamse wethou-
der Andrée van Es verplicht vrijwilligerswerk als tegenprestatie 
af, omdat ‘klanten bezig moeten zijn met hun terugkeer naar 
betaald werk’.3 Een dag later voegde zij daar in een NOS-inter-
view aan toe dat de nieuwe maatregel ‘helemaal niet bijdraagt 
aan dat jij straks sneller een baan hebt’. Van Es vindt dat het 
belang van de bijstandscliënt moet prevaleren en plaatst dat 
belang op één lijn met reïntegratie op de arbeidsmarkt.

Politici die voor verplicht vrijwilligerswerk als tegenprestatie 
zijn, pleiten daarentegen voor het vooropstellen van het maat-
schappelijk belang. Zij benadrukken juist de waarde die vrijwil-
ligerswerk heeft voor de maatschappij. Staatssecretaris Klijnsma 
vindt het ‘logisch’ en ‘normaal’ om als bijstandscliënt vrijwilli-

Verplichte vormen van sociale activering van bijstandscliënten

 Kortdurend Langdurend

Individueel belang Sollicitatietraining Werken met behoud van uitkering

Maatschappelijk belang Tegenprestatie Geleid vrijwilligerswerk

Tabel 1 



128 gerswerk te doen en zegt dat vrijwilligerswerk bovendien heel 
belangrijk is, omdat zonder de miljoenen vrijwilligers onze 
samenleving zou instorten (NOS-interview, 22 november 2013).

Ten tweede is vrijwilligerswerk vaak een langdurig dienstver-
band, in tegenstelling tot de tegenprestatie. Voor werkzaamhe-
den in het kader van de tegenprestatie geldt dat deze tijdelijk 
van aard dienen te zijn. Het gaat om kortstondige activiteiten, 
zoals sneeuwschuiven of bladeren vegen, koffie schenken in 
verzorgingshuizen, of het schoonvegen van straten na evene-
menten. Niet het tijdelijke karakter hiervan is het pijnpunt, 
maar wel het beeld dat dit soort activiteiten oproept. Het Am-
sterdamse college wil er daarom niet aan. PvdA-wethouder 
Freek Ossel is onvermurwbaar: ‘Wij gaan niet tegen mensen 
roepen: “Aan het werk, luiaard, sneeuwschuiven!”’ Toen het kabi-
net zijn plannen om de tegenprestatie verplicht te stellen be-
kendmaakte, herhaalde Van Es deze kritiek van haar collega-
wethouder en noemde het beleid ‘kleinerend’ (NOS-interview, 
22 november 2013).

De gemeente Amsterdam laat zich er dus op voorstaan dat zij 
niet van bijstandscliënten eist dat ze activiteiten verrichten die 
niet bijdragen aan hun reïntegratie, en vindt werkzaamheden 
als sneeuwruimen stigmatiserend. Hoe zit het dan met verplicht 
vrijwilligerswerk in Amsterdam? Komt dit niet voor, of draagt 
het altijd bij aan de reïntegratie?

Bestaat de verplichte vrijwilliger wel?

Deelnemers aan het publieke debat over de tegenprestatie stel-
len vragen aan de orde als: ‘Verplicht vrijwilligerswerk, kan dat 
wel? Als je vrijwilligerswerk verplicht stelt, is het dan nog wel 
vrijwilligerswerk?’ Volgens Divosa kunnen werkzaamheden in 
het kader van de tegenprestatie niet als vrijwilligerswerk wor-
den gekwalificeerd, maar kunnen omgekeerd werkzaamheden 
in het kader van vrijwilligerswerk wel als tegenprestatie gelden. 
De eerste worden namelijk niet vanuit een intrinsieke motiva-
tie, maar vanuit een wettelijke verplichting verricht. De tweede 
vinden onverplicht en op initiatief van de betrokkene plaats.1

De Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk is tegen het 
verplichten van vrijwilligerswerk en liet om die reden door een 
advocatenkantoor uitzoeken of de tegenprestatie in juridische 
zin aangemerkt kan worden als vrijwilligerswerk. De conclusie 
was dat een bijstandscliënt als verplichte tegenprestatie vrijwil-
ligerswerk kán doen, maar zodra de gemeente eist dat iemand 



129vrijwilligerswerk doet, kan diegene weigeren op grond van het 
feit dat het vrijwilligerswerk is.2 Met andere woorden: de ge-
meente bepaalt of een bijstandscliënt een verplichte tegenpres-
tatie levert, maar de bijstandscliënt bepaalt of dit de vorm krijgt 
van vrijwilligerswerk. De intrinsieke motivatie en het initiatief 
van de betrokkene waar Divosa van rept zijn in dat geval echter 
betrekkelijk, want deze ontstaan binnen de kaders van de wet-
telijke verplichting om een tegenprestatie te leveren. De ver-
plichte vrijwilliger bestaat dus wel. De persoon heeft er zelf voor 
gekozen om als verplichte tegenprestatie voor de uitkering vrij-
willigerswerk te doen, maar een gedwongen keuze is ook een 
verplichting.

De volgende vraag is of de verplichte vrijwilliger ook bestaat in 
Amsterdam. Het Amsterdamse college van B&W maakt een dui-
delijk onderscheid tussen de ‘tegenprestatie’ en ‘werken met be-
houd van uitkering’. Ze beschouwt haar participatietrajecten voor 
toeleiding naar betaald werk niet als een tegenprestatie voor de 
uitkering, omdat ze langdurig zijn en gericht op het verbeteren 
van werknemersvaardigheden. In juridische zin is dat terecht.

Amsterdammers in de bijstand zonder perspectief op werk 
komen echter niet meer in aanmerking voor deze participatie-
trajecten. Dit betreft circa tienduizend mensen. Van deze groep 
bijstandsgerechtigden wordt wel een ‘tegenprestatie naar ver-
mogen’ verlangd (Gemeente Amsterdam, 2012, p. 13). Verlangen 
is niet hetzelfde als verplichten, maar komt wel dicht in de buurt 
daarvan. Elders kiest de gemeente overeenkomstige bewoor-
dingen: ‘Als werk (nog) niet mogelijk is, mag als tegenprestatie 
van de klant verwacht worden dat hij/zij volledig meewerkt aan 
de aangeboden voorzieningen, inclusief gesubsidieerde arbeid, 
of meedoet op een sociale of maatschappelijke activeringsplek 
(waaronder: vrijwilligerswerk, al dan niet in het stadsdeel waar 
de klant woont).’3 Ook ‘mogen verwachten’ is niet hetzelfde als 
verplichten, maar komt wederom dichtbij.

Is er dan niemand in Amsterdam verplicht tot het doen van 
vrijwilligerswerk? Jawel, als je eenmaal vrijwilligerswerk doet, 
ben je verplicht dat vol te houden, want het niet behouden van 
vrijwilligerswerk valt onder ‘verwijtbaar gedrag’ en daar zit een 
sanctie aan vast.4 De verplichte vrijwilliger bestaat dus ook in 
Amsterdam, maar die is pas verplicht nadat diegene met het 
accepteren van vrijwilligerswerk heeft gedaan wat de gemeente 
verlangde en verwachtte. Volgens de Amsterdamse logica zou 
dit hun reïntegratie ten goede moeten komen. Het loont dus de 
moeite om te kijken of dat ook zo is.



130 In de afgelopen jaren verrichtte ik kwalitatief onderzoek onder 
65 geleide vrijwilligers in vijf Nederlandse gemeenten, van wie 
er 25 woonachtig waren in Amsterdam. Deze mensen heb ik 
herhaaldelijk geïnterviewd over een periode van 2,5 jaar tussen 
2009 en 2012. In de hierna volgende paragrafen geef ik de be-
langrijkste resultaten uit dit promotieonderzoek weer.

De cyclus verbroken

Bijstandscliënten die vrijwilligerswerk doen, vinden maar zel-
den een betaalde baan, zo bleek uit het onderzoek. Klantmana-
gers van de sociale dienst schetsen hoopvolle vergezichten om 
hen warm te krijgen voor vrijwilligerswerk, maar de verwach-
tingen komen niet uit. Tijdens het vrijwilligerswerk doen bij-
standscliënten wel nieuwe contacten op, maar dat zijn vaak 
contacten binnen een ‘intern netwerk’. Ze kennen nu andere 
vrijwilligers, maar die kunnen hen niet aan een nieuwe baan 
helpen. Ze leren ook nieuwe vaardigheden, maar vaak zoveel 
verschillende dingen dat ze niet weten waar ze zich op toe moe-
ten leggen om in aanmerking te komen voor een baan.

Op de korte termijn leidt vrijwilligerswerk dus tot meer em-
ployability, maar uiteindelijk leidt het niet tot employment. De 
belangrijkste reden dat vrijwilligerswerk het voorlopige eind-
station is voor bijstandsontvangers, is dat het moment waarop 
iemand klaar is voor de volgende stap niet benut wordt. De 
doorstroming is niet geïnstitutionaliseerd en daardoor worden 
de aangeboorde kwaliteiten en nieuwe contacten niet verzil-
verd. Er is nauwelijks sprake van begeleiding bij het zoeken naar 
werk of bemiddeling naar een betaalde baan.

De reden dat bijstandscliënten daarop rekenen is dat ze hun 
bijdrage als vrijwilliger beschouwen als onderdeel van een we-
derkerigheidscyclus. Het uitgangspunt van het wederkerig-
heidsprincipe is dat geven wordt opgeroepen door ontvangen 
en dat hiermee een keten op gang komt van geven – ontvangen 
– teruggeven. Dit zorgt ervoor dat er een cyclus van uitwisseling 
tot stand komt die mensen door een complex web van verplich-
tingen, of dankbaarheid, aan elkaar bindt (Bredewold e.a., 
2013). Na verloop van tijd ontstaat bij geleide vrijwilligers het 
idee dat ze recht hebben op begeleiding of bemiddeling naar 
werk, maar door het uitblijven hiervan komt de cyclus ten einde.

Maar employability bestaat niet alleen uit vaardigheden, kennis 
en contacten. Iemand kan ook meer employable worden door 
een verbeterd zelfbeeld, meer zelfrespect en zelfvertrouwen. De 



131belofte van de overheid was immers eveneens dat vrijwilligers-
werk bijstandsontvangers meer zelfvertrouwen en zelfrespect 
zal geven en dat gebeurt ook in de praktijk. Vrijwilligerswerk 
doorbreekt de inactiviteit die hen zich minderwaardig deed 
voelen en hun zelfvertrouwen ondermijnde, ze doen contacten 
op die hen in het idee bevestigen dat ze nuttig zijn, en ze helpen 
anderen waardoor ze zich minder afhankelijk voelen.

Echter, ook in hun nieuwe hoedanigheid van geleide vrijwil-
liger blijkt het voor bijstandsontvangers moeilijk om het her-
stelde zelfvertrouwen en de hervonden greep op het eigen leven 
overeind te houden in het contact met de sociale dienst. Nu ze 
als vrijwilliger werkzaam zijn, verwachten ze daarmee krediet 
opgebouwd te hebben dat moet leiden tot een andere bejegening 
door de sociale dienst, maar ze ervaren nog steeds een rigide 
houding van bijvoorbeeld hun klantmanager. Ook de controle 
die sociale diensten uitoefenen op hun functioneren als vrijwil-
liger, bevestigt bijstandsontvangers opnieuw in hun afhanke-
lijkheid. Zodoende komt de wederkerigheidscyclus ook hier ten 
einde: de bijstandsontvanger krijgt een uitkering, geeft daar 
vrijwilligerswerk voor terug, verwacht daarmee krediet op te 
bouwen, maar raakt daarin teleurgesteld.

Bijstandsontvangers doen vrijwilligerswerk niet louter voor 
zichzelf. Behalve dat ze vrijwilligerswerk beschouwen als we-
derdienst voor de uitkering, zien ze het ook als mogelijkheid 
om terug te betalen voor ontvangen hulp in het verleden. Ze 
denken daarbij aan degenen aan wie ze vinden dat ze schat-
plichtig zijn. De gevoelde noodzaak om terug te betalen door 
middel van vrijwilligerswerk is vaak ingegeven door dankbaar-
heid. Ze hebben het gevoel dat ze bij iemand in het krijt staan 
en met vrijwilligerswerk betalen ze dit af. 

Een mevrouw uit Amsterdam-West, die aan den lijve had 
ondervonden hoe belangrijk het is om op ervaringsdeskundigen 
terug te kunnen vallen tijdens de ziekte van een naaste, ging als 
vrijwilliger bij een ggz-instelling aan de slag. Daar vervulde ze 
de rol van deskundige en gebruikte zodoende haar ervaring om 
terug te betalen voor de ontvangen steun in het verleden.

Een ex-drugsverslaafde uit Amsterdam-Noord deed spelletjes 
met de ouderen in een verzorgingshuis. Hij verbleef in de jaren 
ervoor in verschillende daklozenopvangcentra en ondervond 
naar eigen zeggen hoe afhankelijk hij was van goede hulpverle-
ning. Nu kon hij als het ware de hulp die hij ontving terugbetalen 
door zelf zwakkeren in de samenleving de helpende hand te 
bieden. De man besloot te solliciteren bij het verzorgingshuis, 



132 maar werd afgewezen. Aangezien hij had gezegd dat hij ‘onder 
de indruk was van het werk’, vermoedt hij dat de teamleider dacht 
dat het te zwaar voor hem zou zijn. Hoewel de man had aange-
nomen dat zijn inzet zijn kans op een baan zou vergroten, kwam 
de wederkerigheidscyclus opnieuw ten einde. Ditmaal gaf het 
verzorgingshuis niet thuis.

In gang zetten van de cyclus

Geleide vrijwilligers beschouwen hun vrijwilligerswerk dus als 
een vorm van wederkerigheid, maar als ze iets terugverwachten 
raken ze vaak teleurgesteld. Het levert hen geen baan op en ze 
bouwen geen krediet op. Zo beschouwd blijft er van wederke-
righeid niet veel meer over dan dat het verstrekken van een 
uitkering gevoelens van dankbaarheid of van morele verplich-
ting teweeg moet brengen die leiden tot het teruggeven van 
vrijwilligerswerk. Zonder dat daar vervolgens weer iets tegen-
overstaat, is er geen sprake van een wederkerigheidscyclus.

De bijstandsuitkering is eerst en vooral een recht en roept 
daarom weinig gevoelens van dankbaarheid op. Zolang ze niet 
geholpen worden, vindt een deel van de bijstandsontvangers het 
niet rechtvaardig dat de overheid van hen verlangt vrijwilligers-
werk te doen. Anderen vinden dat ze dat pas kunnen als de ei-
gen problemen verholpen zijn, omdat ze anders niets te bieden 
hebben. Zij achten zichzelf dus niet in staat de wederkerigheids-
cyclus in gang te zetten. Dergelijke bijstandsontvangers maken 
een afweging tussen enerzijds vrijwilligerswerk en anderzijds 
werken aan een oplossing voor de eigen problemen, om te con-
cluderen dat vrijwilligerswerk niet tot de mogelijkheden behoort. 
De problemen die ze thuis hebben moeten eerst verholpen 
worden en tot die tijd houden ze vrijwilligerswerk af. Dat bete-
kent dat hulp bij individuele problemen de wederkerigheidscy-
clus in gang kan zetten. Een aantal gevallen bewijst dit. Bij-
standscliënten die op voorhand hulp kregen, konden daardoor 
uit de problemen komen en hun vrijwilligerswerk werd ingege-
ven door dankbaarheid. Een man in Amsterdam-Noord werd 
door het Leger des Heils geholpen met het op orde krijgen van 
zijn huis en zei: ‘Ik word nu geholpen, dan mag ik toch wel wat 
terugdoen?’

Echte wederkerigheid

Als de gemeente Amsterdam ervoor kiest om vrijwilligerswerk 
alleen verplicht te stellen onder de voorwaarde dat het bijdraagt 



133aan de kans op werk, is het van groot belang routes naar betaald 
werk te ontwikkelen. Twee jaar vrijwilligerswerk bij dezelfde 
organisatie moet bijvoorbeeld recht geven op betaald werk, bij 
voorkeur op dezelfde plek. Overige werkgevers moeten vrijwil-
ligerswerk erkennen als blijk van bekwaamheid, zodat geleide 
vrijwilligers een eerlijke kans krijgen op werk. De overheid en 
werkgevers moeten nu de handen ineenslaan om écht werk te 
maken van vrijwilligerswerk. Pas dan wordt de wederkerig-
heidscyclus gecontinueerd. 

Mocht dit niet tot de mogelijkheden behoren, dan zal iets 
anders de wederkerigheidscyclus in gang moeten zetten. We 
hebben gezien dat hulp bieden bij persoonlijke problemen bij-
standsontvangers kan bewegen vrijwilligerswerk te doen. Om 
bijstandsontvangers serieus te motiveren moeten ze geholpen 
worden met het vinden van een oplossing voor hun prangend-
ste problemen. Hoe?

Naar nu blijkt, betaalde de gemeente Rotterdam in 2011 de 
schulden van duizenden uitkeringsgerechtigden bij zorgverze-
keraar Zilveren Kruis af (Algemeen Dagblad, 21 november 2013). 
Een opmerkelijk en genereus gebaar van een gemeente die be-
kendstaat om haar harde opstelling jegens bijstandscliënten. 
VVD-kamerlid Sjoerd Potters reageerde verontwaardigd: ‘Het 
overnemen van schulden maakt mensen passief. Wij willen juist 
dat mensen zelf beter nadenken over hun financiële situatie.’ 
Staatssecretaris Klijnsma haastte zich te zeggen dat er geen 
sprake is van kwijtschelding en dat mensen hun schulden ge-
woon terug moeten betalen (Algemeen Dagblad, 27 november 
2013). Dat hoorden we eerder toen het ging om staatssteun aan 
banken. 

Als het probleem is dat het overnemen van schulden passief 
maakt, is de oplossing snel gevonden: actief zijn als vrijwilliger 
in ruil voor aflossing van schulden. Het Rotterdamse voorbeeld 
verdient navolging, maar dan weldoordacht. Laten de gemeente 
en schuldeisers hun bijstandscliënten en schuldenaars in staat 
stellen deze af te bouwen door middel van vrijwilligerswerk. 
Voor wat hoort wat, toch?  

Noten

1 Divosa, ‘Alles is (on)mogelijk: de 
juridische kaders van de tegen-
prestatie’, 2013. Te downloaden 
vanaf www.divosa.nl/sites/de-

fault/files/tegenprestatie_rutten.
pdf.

2 www.nov.nl/standpunten/vrijwil-
ligerswerk-niet-verplichten.

3 www.werkvoorschriftenwwb.nl/
hoofdstuk-1-re-integratie.

4 www.werkvoorschriftenwwb.nl/
hoofdstuk-8-bestuurlijke-sancties.
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136 Armoede in de Vogelbuurt 4

Sinds een paar jaar woont Sjonnie (47) aan de Motorwal, 
boven de Dirk van den Broek in Amsterdam-Noord. lk ontmoet 
hem langs de IJ-oever waar hij graag mag zitten. Genietend 
van het prachtige uitzicht kan hij dan zijn gedachten de vrije 
loop laten. Sjonnie heeft geen gemakkelijk leven achter de rug. 
Vaak denkt hij eraan terug hoe het allemaal zo heeft kunnen 
lopen.

Langere tijd stond zijn leven in het teken van verslaving, 
verkeerde vrienden en verkeerde keuzes. Alles raakte hij in 
korte tijd kwijt: zijn vriendin en kind, zijn huis, al zijn geld. 
Op het dieptepunt van alle ellende kwam er een ommekeer  
en besloot hij hulp te gaan zoeken voor zijn problemen.  
Hij wilde dit leven niet meer.

Hoge drempel om hulp te zoeken
Maar waar hij moest beginnen om zijn problemen aan te 
pakken, wist Sjonnie niet. Hij had het gevoel dat iedereen  
hem met de nek aankeek vanwege zijn verwaarloosde uiterlijk 
en al die keren dat hij overlast bezorgde door zijn verslavings-
problemen. De drempel om hulp te zoeken was hoog, hij was 
bang dat niemand zou geloven dat hij echt zijn leven wilde 
veranderen.

Toch zette Sjonnie door. Het verdriet om zijn dochter die 
hij niet meer mocht zien, was sterker dan de angst. Via zijn 
huisarts werd hij doorverwezen naar de Jellinek om van de 
drank af te raken. Hij ging een traject in dat hem niet alleen 
van zijn verslaving afhielp. Hij kreeg ook begeleiding, tot op de 
dag van vandaag, om zelfredzaam te zijn in het dagelijks leven.

De verslaving was voor hem het makkelijkst om vanaf te 
komen, zegt Sjonnie. Veel lastiger was het terugkeren in de 
maatschappij. Met hulp van vele instanties wist hij toch zijn 

Sjonnie



137leven weer een positieve draai te geven. Hij kreeg een huisje 
aan de Motorwal. Tweemaal per week komt zijn begeleidster 
langs, die hem helpt met de financiële administratie en met het 
clean blijven. Het geeft hem rust en een stok achter de deur 
om het huisje zijn veilige thuishaven te laten blijven.

Koken als nieuwe passie
lk krijg een rondleiding. Zijn kleine huis ziet er mooi en goed 
onderhouden uit. Sjonnie vertelt dat hij nu vaak in de keuken 
te vinden is, want hij heeft een nieuwe passie: koken. Stiekem 
droomt hij over een baan als kok, maar zo ver is hij nog niet.

Hij geeft aan blij te zijn met de hulp die hij uiteindelijk heeft 
aanvaard. ‘Nu heb ik een eigen plek en word ik niet meer zo 
raar aangekeken. lk heb nu een visitekaartje waar ik mee voor 
de dag kan komen.’ Als Sjonnie mensen wil ontmoeten gaat  
hij naar de IJ-oever, waar hij ook al kwam toen hij nog zoveel 
problemen had. Toen om te gebruiken – nu om na te denken 
en om andere verslaafden of bewoners van de Vogelbuurt te 
helpen of te stimuleren hulp te zoeken. ‘De mensen hier hebben 
het niet gemakkelijk. Hun problemen gaan vaak over van 
generatie op generatie. Maar ze luisteren wel naar mij, omdat 
ze zien hoeveel beter het met mij gaat. Of ze ooit daadwerkelijk 
met hun problemen aan de slag gaan, weet ik niet...’

Wat Sjonnie wel weet, is dat hij er met een heleboel hulp 
aardig bovenop is gekomen en steeds beter in staat is de juiste 
keuzes te maken. Zo goed zelfs dat hij sinds kort weer – al is 
het maar telefonisch – contact heeft met zijn dochter.

Catelijne Bosman

f
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139Schuldenvrij  
niet de enige  
optie?
Effectiviteit van de 
schuldhulpverlening  
in Amsterdam

 Het beroep op de schuldhulpverlening is sinds het begin van deze eeuw 
sterk toegenomen in Amsterdam. In 2000 maakten 4.000 huishou-
dens hiervan gebruik, in 2010 en daarna ging het om ongeveer 12.000 

huishoudens. De vraag die ik mij in dit essay stel is in hoeverre de hoofdste-
delijke schuldhulpverlening op dit moment een bijdrage levert aan het voor-
komen en verminderen van de schuldenproblematiek.

Daarbij wil ik vooral aandacht besteden aan de vraag in hoeverre de manier 
waarop de schuldhulpverlening in Amsterdam is ingericht het aannemelijk 
maakt dat zij effectief is. Op voorhand kan namelijk al vastgesteld worden dat 
er geen empirische gegevens zijn die iets zeggen over de werkelijke effectiviteit 
van de schuldhulpverlening. Er is geen wetenschappelijk onderzoek naar uit-
gevoerd. Wat we wel kunnen doen, is bezien of de inrichting en inhoud van de 
Amsterdamse schuldhulpverlening rekening houden met de nieuwste inzichten 
in oorzaken van en oplossingen voor schuldenproblematiek van individuele 
burgers en huishoudens.

Roeland van Geuns
Lector Armoede en 
participatie, Hoge
school van Amsterdam

De schuldenproblematiek is een beklemmend aspect van de 
leefsituatie van veel mensen in armoede. In dit essay wordt betoogd 
dat de gemeentelijke hulpverlening effectiever kan zijn, als de focus 
wordt verlegd van schuldsanering naar gedragsbeïnvloeding. Het 
doel moet niet zijn om zoveel mogelijk schulden af te bouwen, maar 
om zoveel mogelijk schuldenaren ander financieel gedrag aan te 
leren. Het werken aan hun motivatie is daarbij het belangrijkste.



140 Landelijke cijfers laten zien dat zowel problematische schulden1 
in Nederland toenemen, als in het verlengde daarvan het be-
roep op schuldhulpverlening (NVVK, 2013; Panteia, 2013). Uit 
landelijke cijfers van de Nederlandse Vereniging voor Volks-
krediet2 blijkt dat het aantal aanmeldingen voor schuldhulpver-
lening tussen 2010 en 2012 gestegen is met zo’n 10% naar 84.250 
in 2012.

Het is aannemelijk dat ook in Amsterdam problematische 
schulden onder de bevolking zijn toegenomen, maar wat betreft 
de schuldhulpverlening zien we een iets afwijkend beeld. Na 
een stijging in de voorgaande jaren blijft het aantal aanmeldin-
gen in Amsterdam sinds 2010 ongeveer stabiel rond de 12.000 
per jaar (KWIZ, 2013). Gerelateerd aan het aantal huishoudens in 
Amsterdam ligt de behoefte aan ondersteuning bij schulden 
daarmee echter wel beduidend boven het landelijk niveau: 2,7% 
van de Amsterdamse huishoudens deed in 2012 een beroep op 
de schuldhulpverlening, tegenover 1,3% landelijk.

We constateren dus dat het beroep van Amsterdammers op 
de schuldhulpverlening niet noemenswaardig stijgt. Maar worden 
de Amsterdammers die hulp zoeken wel effectief ondersteund? 
Voordat ik op die vraag inga, geef ik eerst een beknopte schets 
van de schuldhulpverlening in Amsterdam.

Organisatie van Amsterdamse schuldhulpverlening

In Amsterdam wordt de schuldhulpverlening uitgevoerd door zes 
zogenaamde Madi’s (instellingen voor Maatschappelijke Dienst-
verlening) en één commerciële dienstverlener. In elk stadsdeel 
is één organisatie verantwoordelijk voor de schuldhulpverle-
ning. Deze taak verrichten zij onder de gezamenlijke verant-
woordelijkheid van de stadsdelen en de Dienst Werk en Inkomen. 
De Madi’s voeren activiteiten uit in het voortraject voor een 
eventuele minnelijke of wettelijke schuldregeling. De minnelijke 
schuldsaneringen worden uitgevoerd door de Gemeentelijke 
Kredietbank Amsterdam.

Hoewel er centrale regie op de Amsterdamse schuldhulpver-
lening wordt uitgeoefend en er een gedeeld ‘productenboek’ is 
waarop de Madi’s zich baseren, zijn er toch vrij grote verschillen 
in de toepassing hiervan tussen de uitvoeringsorganisaties. Dat 
hoeft geen probleem te zijn in termen van effectiviteit, maar het 
maakt het geven van een algemene beschrijving niet goed mo-
gelijk. Ik beperk me hier dus tot enkele gezamenlijke kenmer-
ken van de dienstverlening in 2013. Daarbij past de kantteke-
ning dat de inrichting van de schuldhulpverlening vrijwel 



141constant in beweging is en iedere beschrijving niet meer dan 
een momentopname kan zijn.

De doelen van het curatieve deel van de Amsterdamse schuld-
hulpverlening zijn enerzijds het ondersteunen bij het oplossen 
van schulden, gericht op toeleiding naar een schuldregeling; en 
anderzijds het beheersbaar maken voor de betrokkenen van 
bedreigende schulden (stabilisatie: zeker stellen van bad, brood 
en bed). De gedachte achter deze laatste doelstelling is dat het 
niet realistisch is om voor iedereen die problematische schul-
den heeft, op korte of middellange termijn te streven naar een 
schuldenvrije toekomst. Sinds enkele jaren zijn steeds meer ge-
meenten tot die conclusie gekomen. De publicatie van het rapport 
Klantprofielen in de schuldhulpverlening (Van Geuns e.a., 2011) is 
daarin een belangrijke katalysator geweest. Dit onderzoek laat 
zien dat het structureel oplossen van schulden slechts in be-
perkte mate een technisch-juridisch-financieel vraagstuk is. De 
oplossing van schulden is eerder afhankelijk van de motivatie 
en houding van de betrokkenen enerzijds, en van hun adminis-
tratieve en financiële vaardigheden anderzijds. Dit inzicht heeft 
voor een paradigmashift gezorgd in het denken over schulden 
en schuldhulpverlening, ook in Amsterdam. Althans, voor zover 
het om het beleidsdenken gaat. Ik zal hierna laten zien dat dat 
niet automatisch tot een andere uitvoering leidt.

Paradigmashift: schulden als gedragsfenomeen

De paradigmashift waar het hier om gaat, is dat het structureel 
oplossen van schulden vrijwel altijd onmogelijk blijkt wanneer 
het (financieel) gedrag van de betrokkenen niet verandert (Van 
Geuns, 2013). Dat neemt niet weg dat er systeemfactoren zijn 
die het ontstaan van schulden bevorderen en soms zelfs veroor-
zaken.

Wanneer het oplossen van schuldenproblematiek gedrags-
verandering vereist, stelt dat andere eisen aan de schuldhulpver-
lening. Daarbinnen staat dan niet langer het op orde brengen 
van het papieren dossier ten behoeve van de Gemeentelijke 
Kredietbank centraal. Veel belangrijker wordt dat mensen hun 
gedrag zo aanpassen dat zij geen nieuwe schulden meer maken 
en rondkomen met de inkomsten die ze hebben. Dat vergt dus 
een ander uitgavenpatroon en daarmee meestal een veranderd 
gedrag.

Een effectieve schuldhulpverlening is in deze visie niet een 
schuldhulpverlening die zoveel mogelijk mensen in zo kort 
mogelijke tijd naar een schuldregeling leidt. In de nieuwe kijk 
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op schuldenproblematiek is schuldhulpverlening effectief, wan-
neer deze zoveel mogelijk schuldenaren ondersteunt bij het re-
aliseren van het voor iedere individuele schuldenaar hoogst 
haalbare doel. Het zijn de capaciteiten, de houding en de omge-
ving van schuldenaren die hierop van doorslaggevende invloed 
zijn. Onderzoek van het Nibud laat daarbij zien dat de houding 
ten opzichte van financiën en schulden van veel grotere invloed 
is dan de vaardigheden. Deze constatering is niet zonder bete-
kenis in Amsterdam, gelet op de voorwaardelijke aard van de 
budgettrainingen binnen de schuldhulpverlening – lees: de eis 
dat mensen aan een budgettraining moeten hebben meegedaan, 
alvorens in aanmerking te komen voor de volgende stappen van 
de schuldhulpverlening. Ik kom hierop terug.

Effectieve schuldhulpverlening zou dus moeten inspelen op 
gedrag, dat gedrag moeten beïnvloeden en daarnaast – waar 
nodig – ontbrekende vaardigheden moeten proberen aan te le-
ren en waar dat niet mogelijk is, deze te compenseren door de 
inzet van anderen (netwerk, vrijwilligers, professionals). Pas 
wanneer er sprake is van ‘gezond financieel gedrag’ of wanneer 
het ongezonde gedrag ‘buitenspel gezet is’ (door bijvoorbeeld 
bewindvoering), is het starten van een schuldregeling zinvol. In 
het voortraject zou schuldhulpverlening altijd minstens óók 
gericht moeten zijn op gedragsbeïnvloeding. Bij het beoordelen 
van de effectiviteit van de schuldhulpverlening in Amsterdam is 
dus de cruciale vraag in hoeverre dat het geval is.

In hoeverre heeft de schuldhulpverlening in Amsterdam de 
draai naar gedragsgerichtheid al kunnen maken? Op papier – 
in de formele werkprocessen en beschikbare ‘producten’ – lijkt 
de Amsterdamse schuldhulpverlening rekening te houden met 

Tabel 1 Kans op financiële problemen bij verschillende houding en 
vaardigheden

 Negatieve Meer Meer Positieve
 houding negatief positief houding

Positieve vaardigheden 90% 75% 46% 21%

Meer positief 93% 80% 55% 27%

Meer negatief 95% 85% 63% 34%

Negatieve vaardigheden 96% 89% 71% 42%

Bron: Nibud, 2013.



143deze nieuwe inzichten. Alle uitvoeringsorganisaties kennen een 
werkproces bestaande uit drie fasen: de voorfase, het voortraject 
en het schuldhulpverleningstraject.
—  Binnen de voorfase melden de schuldenaren zich aan en krijgen 

zij voorlichting en advies.
—  In het voortraject vindt de aanmelding in groepen plaats (hoe-

wel deze in enkele gevallen plaats heeft gemaakt voor een 
individuele intake), alsmede de zogenaamde voorwaardelij-
ke budgettraining. Dit laatste is een budgettraining waaraan 
schuldenaren die willen instromen in de schuldhulpverle-
ning, moeten deelnemen.

—  Het beoogde resultaat van de feitelijke schuldhulpverlening is 
hetzij stabilisatie, hetzij instroom in de minnelijke dan wel 
wettelijke schuldregeling. De stabilisatie wordt daarbij om-
schreven als ‘schulden zijn stabiel, er worden geen nieuwe 
schulden meer gemaakt, de vaste lasten worden doorbetaald 
en de klant komt uit met zijn inkomsten’ (KWIZ, 2013, p. 8).3

In alle fasen zou rekening gehouden kunnen en moeten worden 
met de nieuwe inzichten omtrent een effectieve schuldhulpver-
lening. Het is – op basis van de beschikbare beschrijvingen van 
de eerste fase in de verschillende Madi’s – onduidelijk in hoe-
verre de eerste fase gericht is op gedragsbeïnvloeding. De 
tweede en derde fase lijken – op basis van de beschrijvingen – 
gericht op het aanleren van vaardigheden (de voorwaardelijke 
budgettraining) en op gedragsverandering (met name bij stabi-
lisatie). De vraag is echter of dat ook in de praktijk het geval is 
en of de wijze waarop de nieuwe inzichten vertaald zijn in deze 
producten, ook wel echt aansluiten bij die nieuwe inzichten.

Alvorens in te gaan op de inhoud van de verschillende on-
derdelen van de Amsterdamse schuldhulpverlening en op de 
vraag in hoeverre die effectief zijn, laat ik iets zien van de aantal-
len mensen waar het hier om gaat.

Schuldhulpverlening in Amsterdam: de getallen

In Amsterdam klopten de afgelopen jaren zo’n 12.000 mensen 
per jaar aan bij een van de loketten van de schuldhulpverlening. 
De helft van deze mensen zet hun hulpvraag niet door – waarom 
is onduidelijk.

Verder blijkt dat in 2012 in de eerste twee fasen van de schuld-
hulpverlening 6.151 personen niet succesvol zijn uitgestroomd, 
oftewel ruim de helft van de oorspronkelijke hulpvragers. Ook 
in de vervolgstappen stroomt een aanzienlijk deel van de mensen 
zonder succes uit (zie tabel 2).
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Effectiviteit van Amsterdamse schuldhulpverlening

Er kunnen geen algemene uitspraken worden gedaan over de 
effectiviteit van de Amsterdamse schuldhulpverlening. Daar-
voor ontbreken de noodzakelijke gegevens. Op basis van de 
beschikbare openbare cijfers kunnen we niet vaststellen welk 
deel van de mensen die zich hebben aangemeld bij schuldhulp-
verlening, een bepaald eindresultaat heeft gehaald.

We kunnen al helemaal niets zeggen over het langetermijnef-
fect van de schuldhulpverlening. Zijn er draaideurklanten? Zo 
ja, hoeveel – en wanneer en waarom komen zij terug? Hoeveel 
van de mensen van wie de schulden gestabiliseerd zijn, gaan op 
termijn alsnog een schuldregeling in? En met welk succes? 
Waarom stromen van alle mensen die zich aanmelden bij de 
schuldhulpverlening, uiteindelijk zo weinig mensen in een tra-
ject dat gericht is op stabilisatie of sanering? Wat gebeurt er met 
de schuldenproblematiek van alle anderen? Lossen zij die pro-
blemen zelf op samen met hun eigen netwerk, of modderen ze 
door? We weten het gewoon niet.

Wat weten we dan wel over de effectiviteit van de Amster-
damse schuldhulpverlening? Ik wil deze vraag beantwoorden 
door te kijken naar de huidige inrichting en uitvoering van de 
schuldhulpverlening. Ik probeer vast te stellen in welke mate 
deze – in de praktijk – rekening houdt met de nieuwe inzichten 
in de schuldhulpverlening, namelijk dat schuldenproblematiek 
vooral met gedrag te maken heeft en dat er bij de ondersteuning 
van de betrokkenen daarom gekeken moet worden naar hun 
gedrag en hoe dat beïnvloed kan worden.

Resultaten stabilisatie en toeleiding naar sanering, 2012

 Succesvolle  Niet-succesvolle  Totale In % van alle 
 uitstroom  uitstroom  uitstroom afgesloten dossiers
 Aantal % Aantal % Aantal (n=12.141)

Stabilisatiefase 496 48% 545 52% 1.041 9

Gem.Kredietbank 881 40% 1.336 60% 2.217 18

WSNP 681 57% 519 43% 1.200 10

Totaal SHV 2.023 45% 2.435 55% 4.458 37 

Bron: KWiz, 2013.

Tabel 2 
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Op papier houdt de Amsterdamse schuldhulpverlening gedeel-
telijk rekening met de nieuwe inzichten. Er wordt niet meer al-
leen uitgegaan van sanering, maar ook en wellicht zelfs in de 
eerste plaats van stabilisatie. Tegelijkertijd wordt het beleid ge-
kenmerkt door een vrij groot one-size-fits-all-gehalte.

Voorbeeld daarvan is – voor de meeste Amsterdammers die 
aankloppen bij schuldhulpverlening – de voorwaardelijke budget-
training. Weliswaar zijn er specifieke aanpakken voor mensen 
die een verstandelijke beperking hebben of die met ggz-proble-
matiek kampen. Maar de meeste uitvoeringsorganisaties diffe-
rentiëren in de training niet naar de uitgangspositie van de 
deelnemers. Deelname aan de budgettraining is verplicht voor 
wie een beroep wil doen op de schuldhulpverlening. De redene-
ring hierachter is dat motivatie belangrijk is en dat mensen door 
deel te nemen aan deze trainingen hun motivatie laten blijken. 
Een op het eerste gezicht logische redenering. Ik wil hierbij 
echter twee belangrijke kanttekeningen plaatsen.

De eerste kanttekening is dat de meeste budgettrainingen voor 
het merendeel van de schuldenaren min of meer gelijk zijn, 
onafhankelijk van het niveau en de reeds aanwezige kennis. Dat 
heeft vrijwel automatisch tot gevolg dat voor een deel van de 
betrokkenen de training te moeilijk is en voor een ander deel te 
makkelijk. We weten namelijk dat veel mensen die een beroep 
doen op schuldhulpverlening een (zeer) laag opleidingsniveau 
hebben en dat een niet onaanzienlijk deel een verstandelijke 
beperking heeft (schattingen lopen uiteen van 10 tot 20%).4

Belangrijker nog, uit Canadees onderzoek weten we dat het 
bij groepsgewijze trainingen van belang is dat groepen enigs-
zins homogeen zijn op het punt van de motivatie om het gedrag 
te veranderen, in dit geval dus het financieel gedrag (Opportu-
nities for Employment, 2010). Juist op het element ‘motivatie’ 
zijn er echter grote verschillen – ook in Amsterdam. In Amster-
dam-West is 14% erg gemotiveerd en in staat iets aan de schul-
den te (gaan) doen, terwijl 32% redelijk gemotiveerd is en in 
staat iets aan de schulden te doen. Daar staat een groep van 20% 
tegenover die helemaal niet gemotiveerd is en 30% die matig 
gemotiveerd is.5

Op basis van de uitkomsten van het Canadese onderzoek zou 
verondersteld kunnen worden dat het samenvoegen in een 
groepsproces (training, cursus of anderszins) van mensen die 
zo sterk van elkaar verschillen in de motivatie om iets aan hun 
problemen te doen, niet automatisch tot een positief resultaat 



146 voor alle deelnemers zal leiden. Verdeling van schuldenaren over 
verschillende groepen met uiteenlopende programma’s zou meer 
voor de hand liggen.

Een tweede kanttekening betreft het ‘voorwaardelijke’ karakter 
van de budgettrainingen. Het feit dat deze verplicht zijn zonder 
dat mensen – ook – zelf intrinsiek gemotiveerd zijn om deel te 
nemen, kán een contraproductief effect hebben op deelname, 
zowel in kwantitatieve zin (het schrikt mensen af), als in kwali-
tatieve zin (ze zitten er wel bij, maar zijn ongemotiveerd en 
steken dus minder of niets op). Of dit verschijnsel zich daad-
werkelijk voordoet, weten we niet. Wat we wel weten is dat veel 
mensen in de allereerste fase van de schuldhulpverlening (de 
voorfase) afhaken. Het zou in ieder geval met de theorie stro-
ken wanneer dat deels te maken heeft met het verplichte karak-
ter van de trainingen. Daarnaast weten we dat op enkele plaat-
sen in Amsterdam de voorlichting aan schuldenaren een nogal 
streng karakter heeft: de nadruk wordt gelegd op de verplich-
tingen en op dat wat schuldhulpverlening niet kan betekenen. 
Het feit dat er een gedifferentieerd aanbod bestaat, lijkt daarbij 
niet of minder door te dringen tot de betrokken schuldenaren. 
Zij haken na een eerste voorlichting af.

Stabilisatiefase
De stabilisatiefase wordt binnen Amsterdam verschillend inge-
vuld. Weliswaar moet iedere schuldenaar die hieraan meedoet 
in ieder stadsdeel de voorwaardelijke budgettraining doorlo-
pen hebben, maar inhoud en omvang van deze training lopen 
uiteen. Ook inhoud en intensiteit van het stabilisatieprogram-
ma variëren vrij sterk. Dat betreft zowel de rol van de professi-
onele uitvoerders en die van eventuele vrijwilligers, als de leer-
doelen van de groepen en de feitelijke activiteiten die daarbinnen 
plaatsvinden. Stabilisatie lijkt vooral gericht te zijn op enerzijds 
het stabiliseren van de betaling van vaste lasten en anderzijds 
het niet meer maken van nieuwe schulden. In die situaties waar-
in beide gerealiseerd worden, is de schuldhulpverlening effectief 
en is de noodzakelijke (eerste) stap naar een sanering gezet.

Maar in die situaties waarin alleen het doorbetalen van vaste 
lasten wordt veiliggesteld en de vervolgstappen niet haalbaar 
blijken te zijn – en dat is in de meerderheid van de gevallen –, is 
de stabilisatiefase niet gericht op het structureel beïnvloeden 
van het gedrag van schuldenaren. De ondersteuning is tijdelijk 
en er zijn vrijwel geen mogelijkheden om deze groep schulde-
naren gedurende langere tijd steun te bieden. Eigenlijk is de 



147enige manier om duurzame ondersteuning te geven gelegen in 
bewindvoering of langdurig budgetbeheer. Nadeel van deze 
vormen van ondersteuning is echter dat er een afhankelijkheid 
ontstaat die niet in alle gevallen bijdraagt aan een structurele 
oplossing van de problemen. We weten namelijk dat het over-
nemen van het oplossen van problemen door professionals, 
vrijwilligers of mensen uit het eigen netwerk vaak leidt tot wat 
wel wordt aangeduid als learned helplessness.

Houding van professionals
Ten slotte komen we in de uitvoeringspraktijk van de schuld-
hulpverlening (niet alleen in Amsterdam) nog regelmatig een 
specifieke houding van professionals tegen. Kenmerkend voor 
deze houding is de uitspraak van een schuldhulpverlener die 
mij recentelijk uitlegde dat iedereen ‘toch recht heeft op een 
schuldregeling, wanneer het schuldenpakket dat maar toelaat’. 
Dat gevoel wordt versterkt door het idee dat uitvoerders niet 
beschikken over de inzichten of instrumenten om voor zichzelf 
en tegenover de individuele schuldenaar onderbouwd tot een 
oordeel te komen wie wel en niet ‘toe is aan een schuldregeling’.

Nieuwe foto van Amsterdamse schuldenaren

Voor het eerst kunnen we iets meer laten zien van de voor het 
gedrag relevante aspecten van de mensen die de hulpvraag wel 
doorzetten. In Amsterdam-West (en in Centrum) moeten schuld-
enaren die dat doen, sinds afgelopen najaar het Methodisch 
Screeningsinstrument Schuldhulpverlening (Mesis) invullen. 
Daarin wordt gevraagd naar allerlei gedragsrelevante zaken, 
zodat de dienstverlening beter kan worden afgestemd op wie 
iemand is en wat hij/zij wil en kan. Het invullen van dit instru-
ment levert een nieuw beeld op van de schuldenaren. In tabel 3 
staan enkele uitkomsten van een analyse van de eerste 125 inge-
vulde vragenlijsten.

De schuldenproblematiek en het oplossen daarvan blijken 
eerder met gedrag te maken te hebben dan met de omvang en 
aard van de schulden of de technische vaardigheden van de 
betrokkenen. Het begint met vragen over hoe mensen tegen-
over het hebben en oplossen van schulden staan en of zij bereid 
zijn daar andere zaken voor op te geven (overtuigingen en con-
cessiebereidheid). Bovendien is het de vraag in hoeverre de be-
trokkenen het hebben van schulden als op z’n minst deels hún 
probleem zien, of dat zij van mening zijn dat vooral anderen hun 
probleem moeten oplossen (eigenaarschap en slachtofferschap).



148 Houding en vaardigheden van cliënten schuldhulpverlening 
in Amsterdam-West, 2013

Gedrag en perceptie van eigen vaardigheden

50% zegt geldzaken en post niet goed te kunnen bijhouden

49% heeft niet in beeld hoeveel geld ze per maand kunnen besteden

40% beschikt over onvoldoende financiële vaardigheden

31% weet niet welke papieren ze moeten bewaren

19% overschat het eigen kunnen op ordenen en prioriteren

Eigenaarschap/slachtofferrol

38% vindt dat anderen hun schulden moeten oplossen

23% zegt: schulden zijn niet mijn schuld

Concessiebereidheid

44% is onvoldoende bereid het bestedingsgedrag aan te passen

Overtuigingen

23% vindt dat schulden niet opgelost hoeven te worden

12% zegt dat veranderen geen zin heeft

Visie op toekomst

60% zegt zelf de schulden te willen oplossen

49% zegt vanaf nu alle vaste lasten steeds weer te zullen betalen

Overige kenmerken

57% heeft ouders die ook schulden hadden

43% heeft een omgeving die ook schulden heeft

40% voelt zich geïsoleerd

63% heeft niemand die bij geldzaken en schulden kan helpen

40% schaamt zich

30% maakt gebruik van andere hulpverlening

Tabel 3 

Toelichting: dit is een voorlopige analyse 
van de eerste 125 ingevulde vragenlijsten.

Bron: Methodisch Screenings instrument 
Schuldhulpverlening (Mesis).



149Uiteraard gaat het daarnaast om de vraag of zij het juiste, gezonde 
financiële gedrag willen en kunnen vertonen. Dat heeft ook met 
(de beleving van de eigen) vaardigheden te maken. Maar vaardig-
heden worden pas relevant wanneer mensen schulden als hún 
probleem zien en voor het oplossen daarvan bereid zijn ander 
(financieel) gedrag te gaan vertonen (zie ook hiervoor tabel 1). 
Pas wanneer betrokkenen erkennen welk probleem zij hebben en 
welke rol zij daarbinnen zelf kunnen en moeten spelen, heeft het 
toegevoegde waarde mensen de noodzakelijke vaardigheden te 
leren en – waar dat niet mogelijk is – deze te ‘compenseren’ door 
ze over te nemen. Dat zou kunnen betekenen dat voorafgaand 
aan de budgettrainingen of als onderdeel daarvan eerst binnen de 
groepen gewerkt moet worden aan de motivatie van de betrok-
kenen om hun gedrag te veranderen. Pas daarna zou het trainen 
van vaardigheden aan de orde moeten komen.

Initiatieven ter verbetering

De indruk zou kunnen ontstaan dat er niet veel goed gaat binnen 
de schuldhulpverlening in Amsterdam. Dat is niet het geval. We 
kunnen op basis van eigen waarnemingen en signalen uit het 
veld concluderen dat er binnen de uitvoering op allerlei manie-
ren gezocht wordt naar verbeteringen.

In Amsterdam-West wil men een beter beeld krijgen van de 
schuldenaren die zich melden door van hen te vragen het 
screeningsinstrument Mesis in te vullen. Dat wordt gevolgd door 
een individuele intake om daarna pas in groepen aan de slag te 
gaan. In dit stadsdeel worden programma’s van de groepen af-
gestemd op de gedifferentieerde samenstelling van die groepen; 
dat geldt zowel voor de budgettrainingen als voor de stabilisatie-
programma’s. Ook in Amsterdam-Centrum wordt met Mesis 
gewerkt.

In stadsdeel Zuid is een laagdrempelige voorziening als het 
Financieel Café gestart, waar mensen met vragen over hun finan-
ciële administratie of over schulden binnen kunnen lopen. Ook 
zien we dat in vrijwel alle betrokken organisaties bezien wordt 
hoe professionals effectiever ondersteund kunnen worden door 
bijvoorbeeld vrijwilligers in te zetten bij het ondersteunen van 
schuldenaren. Dat gaat dan meestal om het op orde krijgen van 
de financiële administratie.

Er is dus sprake van een veelheid aan initiatieven om de uit-
voering te verbeteren en zo de effectiviteit van de schuldhulp-
verlening te vergroten. Dat gebeurt grotendeels van onderop: 
practice based. Dat kan ook niet veel anders, want er is – zoals al 



150 eerder opgemerkt – bitter weinig onderzoek beschikbaar waarop 
men zich kan baseren bij het streven naar grotere effectiviteit.

Conclusies

Amsterdam heeft met het herontwerp schuldhulpverlening een 
grote stap gezet om te kunnen komen tot meer effectiviteit. Op 
papier worden grotendeels de juiste uitgangspunten geformu-
leerd en dat is een noodzakelijke voorwaarde. Tegelijkertijd zien 
we dat de vertaling daarvan in de praktische uitvoering nog te 
wensen overlaat. De ingezette ‘producten’ lijken namelijk niet 
gedifferentieerd genoeg om in te kunnen spelen op de behoeften 
en mogelijkheden van de sterk van elkaar verschillende schul-
denaren binnen de stad.

Het doel ‘leven met schulden’ blijkt in de uitvoeringspraktijk 
moeilijk wortel te kunnen schieten, omdat er eigenlijk geen pro-
ducten zijn die het realiseren van dat doel structureel kunnen 
ondersteunen. Zo zijn stabilisatietrajecten en de ondersteuning 
van schuldenaren door vrijwilligers qua duur begrensd: zij mogen 
in beginsel niet langer dan een jaar duren en worden dan ook 
normaliter na een jaar niet meer vergoed aan de betrokken instel-
lingen. Dat betekent dat ondersteuning bij het volhouden van een 
financieel stabiele situatie waarvan schulden een onderdeel zijn, 
feitelijk bijna niet mogelijk is, behalve wanneer een beroep wordt 
gedaan op budgetbeheer of beschermingsbewind. Zo wordt een 
contraproductief effect bereikt: schuldenaren worden doorgeleid 
naar een saneringstraject waar ze vermoedelijk niet klaar voor 
zijn, of ze worden naar een vorm van financieel beheer geleid die 
wellicht te duur is en bovendien tot afhankelijkheid leidt. De ge-
meente zou de mogelijkheden voor een aanpak moeten verken-
nen die gericht is op structurele ondersteuning bij stabilisatie, bij 
voorkeur door het te koppelen aan een goed omschreven resul-
taat. Zo’n resultaat zou kunnen zijn het gedurende een concreet te 
benoemen aantal jaren betalen van de vaste lasten, of het aan-
toonbaar kunnen bijhouden van een huishoudboekje.

In zijn algemeenheid zouden een minder strak omschreven 
lijst producten en een meer op resultaten gericht beleid en daarop 
inspelende uitvoering de ruimte vergroten voor het rekening 
houden met de gedifferentieerde populatie van schuldenaren. 
Dat betekent absoluut niet dat de gemeente terug moet naar het 
individuele maatwerk waarin de afzonderlijke schuldhulpverle-
ner bepaalt wat er gebeurt. Het betekent wel dat er gezocht moet 
worden naar interventies die – bij voorkeur groepsgericht – in-
spelen op de groepen schuldenaren die we kunnen onderschei-



151den op basis van hun gedrag en al wat daaraan ten grondslag 
ligt. Het betekent dat er ruimte moet zijn voor practice-based 
initiatieven zoals het Financieel Café. Het betekent echter ook 
dat er eindelijk – ook financieel – ruimte moet komen voor 
onderzoek naar de meest effectieve aanpak voor verschillende 
(groepen) schuldenaren.

Dat vergt een investering van alle betrokkenen. Zonder die 
investering ontbreekt het aan onderbouwd inzicht in de mecha-
nismes die schuldhulpverlening effectief maken. Daarvoor 
echter is het maatschappelijk en persoonlijk probleem van schul-
den te groot en gaan er te veel publieke middelen om in de 
schuldhulpverlening. Alleen door te zoeken naar effectieve in-
terventies en die toe te passen, kan voorkomen worden dat na 
de middelen voor reïntegratie straks ook de middelen voor de 
schuldhulpverlening zwaar gekort gaan worden.

Noten

1 Schulden worden als  problematisch 
aangeduid wanneer deze niet bin-
nen een periode van drie jaar kun-
nen worden afgelost zonder dat 
het desbetreffende huishouden 
onder de zogenaamde beslagvrije 
voet terechtkomt (ongeveer 90% 
van het geldende sociaal minimum 
oftewel de bijstandsnorm). Voor 
een alleenstaande in de bijstand 
komt dit neer op een aflos-
capaciteit van € 100 per maand. 
Schulden van meer dan € 3.600 
zijn in dat geval dus problematisch.

2 De Nederlandse Vereniging 
voor Volkskrediet (NVVK) is 
de branche organisatie voor 
 professionele schuldhulpverlening 
en sociale kredietverlening in 
Nederland. 

3 Deze definitie van stabilisatie is in 
zichzelf al problematisch, omdat 
schuldenaren die hieraan voldoen 
eigenlijk ook in staat geacht 
moeten worden de schuldregeling 
te doorlopen. Het zou  realistischer 
zijn ervan uit te gaan dat 
stabilisatie bestaat uit verschil-
lende stappen, waarbij sommige 
schuldenaren alle stappen kunnen 
doorlopen terwijl andere daar 
veel meer moeite mee hebben. 

 Sommigen zullen nooit alle stap-
pen kunnen zetten.

4 Deze gegevens komen enerzijds 
uit analyses van het databestand 
van Mesis en anderzijds uit de 
dagelijkse praktijkervaring van 
schuldhulpverleners in Amsterdam 
en elders.

5 De cijfers zijn afkomstig uit 
de database van de eerste 125 
schuldenaren die in Amsterdam-
West bij ABC-West/Combiwel 
het screeningsinstrument Mesis 
ingevuld hebben.
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154 Interview met Henny Heijmans — Amsterdam Verbindt

‘Ik vind de tweedeling in deze stad best wel heftig.’ 
Zelf woont ze om de hoek van het Concertgebouw. Toen Henny 
Heijmans zeven jaar geleden naar Amsterdam verhuisde en 
een housewarming party hield, vroeg ze haar gasten geld voor 
een goed doel. Op internet rondkijkend naar een bestemming 
vond ze het Stoelenproject: een opvang voor daklozen onder 
de parkeergarage aan de Marnixstraat.

‘Een groter contrast tussen mijn woonsituatie en die mensen 
is nauwelijks denkbaar. Ik ging er kijken en zag dat er een 
keuken was. Toen is de bal gaan rollen. Ik ging er eerst regel - 
matig koken samen met collega’s van mijn werk. Na twee jaar 
heb ik het uitgebouwd tot het project Koken in een andere 
Keuken. Groepjes mensen bereiden bij het Stoelenproject samen 
in een paar uur tijd zo’n vijftig maaltijden voor de daklozen.  
De bood schappen doen ze zelf en betalen die uit eigen zak.’

Voor mij was het ook een nieuwe wereld
Heijmans is een efficiënte organisator. ‘Het koken is nu 
volledig self supporting, ik heb een Kookwegwijzer gemaakt 
met tips en recepten, en op basis daarvan gaan mensen zelf 
hun gang. Maar ik fiets er vaak even langs om gedag te zeggen. 
Regelmatig zie ik dat zo’n groepje van vier of vijf mensen de 
sterren van de hemel kookt.’

Hoe komt Heijmans aan haar kokers? ‘Nou, dat is best hard 
werken. Je praat met veel mensen, zorgt dat er deuren opengaan, 
in het bedrijfsleven ook. Het zijn doorgaans hoog opgeleide 
mensen die zelden of nooit bij dakloosheid stilstaan. Kijk, ik wil 
iets betekenen voor mensen aan de onderkant van de samen-
leving, maar net zo belangrijk is het doel dat mensen in goeden 
doen hier oog voor krijgen. Vaak hebben zij geen notie van wat 
zich een paar honderd meter verderop aan problemen afspeelt. 

Handen uit de mouwen



155Ja, voor mij was het ook een nieuwe wereld, absoluut. Mensen 
die het beter getroffen hebben moeten gewoon de handen uit 
de mouwen steken. En dan geen ingewikkelde plannen maken, 
maar aan de slag gaan! Wij draaien zonder subsidie, hebben 
alleen kleine aan loopbedragen gehad. Van sommige gesub si di-
eerde stichtingen denk je weleens: wat gebeurt er nu eigenlijk. 
Daar mag wel wat kritischer naar gekeken worden.’

Ik had nooit stilgestaan bij taalachterstanden
Heijmans had inmiddels de Stichting Amsterdam Verbindt 
opgericht als overkoepelend kader. Een volgende loot aan de 
stam was JongWest: een project om vrijwilligers extra begelei-
ding te laten geven aan leerlingen op basisscholen bij het lezen 
en rekenen. Eerst alleen op de Joop Westerweelschool in De 
Baarsjes, destijds nog een volledig zwarte school. Later zijn er 
nog twee scholen in die buurt bijgekomen.

‘Het is een breed scala van mensen die dit vrijwilligerswerk 
doen: studenten, mensen die nog werken of die niet meer 
werken. Ik had nooit stilgestaan bij taalachterstanden. Enkele 
tientallen enthousiaste mensen komen wekelijks op de scholen 
een handje helpen. Zij kunnen echt een verschil maken. De Joop 
Westerweelschool, waar ik zelf het meest bij betrokken ben, 
probeer ik ook op andere manieren te steunen. Expats van een 
internationaal bedrijf kwamen bijvoorbeeld Engels spreken met 
de kinderen uit groep acht.’ Een ander voorbeeld is dat Heijmans 
geld wist te regelen voor de aanschaf van muziekinstrumenten.

De bereidwilligheid onder mensen is groot
In Amsterdam zou iedereen in een betere leefsituatie dit soort 
vrijwilligerswerk moeten doen, vindt Heijmans. ‘Behalve dat 
het broodnodig is, is het ook verrijkend om vanuit je eigen 
expertise zulke dingen te kunnen bijdragen. En het opent je 
ogen voor nieuwe werelden. Dus het is een win-winsituatie. 
Naast dit vrijwilligerswerk werk ik vier dagen per week bij de 
Tweede-Kamerfractie van de PvdA. Ik ben een sociaal-demo-
craat in hart en nieren, dit past bij mijn visie op de maatschappij. 
Maar ik werk ook met overtuigde liberalen samen. Het is in 
feite niet gebonden aan een politieke richting. Voor mij staat 
vast: je kunt met z’n allen ontzettend veel tot stand brengen. 
De bereidwilligheid onder mensen is heel groot. Zorg vooral 
dat je niet verzandt in ellenlange toestanden met stichtingen 
en subsidieaanvragen. Gewoon doen!’

Hansje Galesloot
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157De kunst van 
het oversteken
Pleidooi voor een outreachende 
benadering van generatiearmoede 

‘N ooit kom ik uit deze ellende,’ verzucht Frieda. ‘Hoe ik ook 
mijn best doe, wat ik ook doe, ik zal altijd met een inko-
men op bijstandsniveau blijven zitten. Louis Davids had 

gelijk, als je voor een dubbeltje geboren bent, word je nooit een 
kwartje.’ De ontmoeting met Frieda tijdens ons onderzoek bij de 
voedselbank is inmiddels drie jaar geleden. Het gesprek met haar 
maakte indruk. We vroegen ons af hoe iemand die zo welbespraakt 
is en zoveel weet van rechten en regelgeving, zo in de schulden kan 
raken. Frieda probeerde ons duidelijk te maken hoe moeilijk het is 
om eruit te komen. Ze vertelde over haar familie die al generaties 
lang in armoede leeft. Nu we drie jaar verder zijn en Frieda’s wor-
steling van nabij hebben meegemaakt (en nog steeds meemaken), 
kunnen we niet anders dan beamen wat ze ons voorhield: ‘Eruitko-
men is een ware kunst.’ Frieda’s grootouders woonden in de armen-
kolonie Veenhuizen in Drenthe. We kennen Veenhuizen uit het 
boek ‘Het pauperparadijs’ van Suzanna Jansen, waarin ze vijf op-
eenvolgende generaties van haar familie beschrijft. Daarbij laat ze 
zien hoe ingewikkeld het is om van een armoedestigma af te komen.

Wat is die hardnekkige, generaties overstijgende armoede waar 
Frieda en Suzanna Jansen het over hebben? Die vraag houdt ons 

Martin Stam
Lector Outreachend 
werken en innoveren, 
Hogeschool van 
Amsterdam; m.m.v. 
Tineke Bouwes, Koos 
Koopal en Astrid Philips

Voor hardnekkige en generaties overstijgende armoede bestaan 
geen simpele oplossingen. Er moet een brug geslagen worden 
tussen de systeemwereld en de leefwereld van de betrokkenen. 
Dat stelt speciale eisen aan de houding van professionals die de 
problemen niet moeten overnemen. Tegelijk moeten cliënten ook 
leren de oorzaak en de oplossing niet bij anderen te leggen. 
Ervaringsdeskundigen kunnen helpen bij het slaan van bruggen.



158 bezig sinds we onderzoek doen naar de zelfredzaamheid van 
burgers in precaire posities (zie Huber & Bouwes, 2011; Stam, 
2012). Hoe kunnen deze burgers op een menswaardige manier 
de verantwoordelijkheid voor hun leven terugkrijgen? Hoe 
kunnen sociaal werkers hen daarbij helpen en wat moeten ze 
daarvoor kunnen?

Deze vragen hebben de laatste tijd aan belang gewonnen en 
dat komt niet alleen door de economische crisis. Er zijn al langer 
signalen dat er in Nederland hardnekkige armoede bestaat en 
dat het uitgebreide systeem van hulp- en dienstverlening daar 
niet goed raad mee weet (Meijer e.a., 2011). Sinds enige jaren 
schakelen veel gemeenten over op sociale buurt- en wijkteams. 
Deze teams ontmoeten huishoudens waarin verschillende pro-
blemen tegelijk spelen waaronder hardnekkige, generaties over-
stijgende armoede. Onder regie van de gemeente pakken de 
teams deze taaie en meervoudige problematiek gecoördineerd 
aan. Werkend vanuit het credo ‘één plan, één regisseur, één 
budget per huishouden’ proberen ze ervoor te zorgen dat bewo-
ners die met complexe problemen kampen weer de regie krijgen 
over hun leven. Lukt dat?

Weerbarstigheid van complexe armoede

Sinds 2009 vindt veel onderzoek plaats naar het reilen en zeilen 
van sociale buurtteams. Dat laat zien dat de sociaal werkers in 
deze teams, ondanks hun bewonderenswaardige inspanningen, 
soms worstelen met hun opdracht. Het doel om met één plan 
duurzame verbeteringen voor elkaar te brengen blijkt bij som-
mige huishoudens te hoog gegrepen. En dat terwijl gemeenten 
vaak al rekenen op het succes van deze benadering, getuige het 
feit dat ze die al hebben ingeboekt als een bezuiniging elders op 
de hulp- en dienstverlening.

Bij sommige huishoudens blijkt de problematiek zo weer-
barstig dat sociaal werkers in deze teams geen kans zien de ei-
gen regie te bevorderen. Het lukt hen onvoldoende om de 
krachten en kansen te benutten voor zover die in en om deze 
huishoudens aanwezig zijn. De verwevenheid van de proble-
men die ze er tegenkomen is te complex (zoals medische, rela-
tionele, psychiatrische, sociale, culturele, justitiële en financi-
ele problemen). Binnen de hun toegestane tijd en middelen 
vinden ze geen duurzame oplossingen. Of anders gezegd: in 
hun beleving zijn die toegestane tijd en middelen ontoerei-
kend, gemeten naar de complexiteit van de problematiek in 
dergelijke huishoudens.



159Misschien meer nog dan aan tijd en middelen ontbreekt het 
sociaal werkers in zulke gevallen aan een perspectief hoe effectief 
te handelen. Vervolgens gebeurt er iets wat ze per se niet willen. 
Of ze moeten ingewikkelde klanten, bijvoorbeeld diegenen met 
veel schulden, na verloop van tijd weer teruggeven aan de in-
stelling die hen had doorgestuurd. Of ze moeten hen doorgeven 
aan specialisten die werken vanuit een niet-integraal aanbod. 
Zo’n specialistische benadering staat op gespannen voet met het 
doel van de buurtteams om ervoor te zorgen dat door een inte-
grale aanpak een duurzaam resultaat bereikt wordt. De eigen 
kracht en het oplossend vermogen van zulke klanten, en van 
hun sociale omgeving, raken bij specialistische hulp- en dienst-
verlening buiten beeld.

Wat kan de leden van sociale buurt- en wijkteams helpen om 
ook bij deze complexe huishoudens in hun missie te slagen? We 
pleiten voor een benadering die meer rekening houdt met de 
sociaal-culturele dimensies van complexe armoedeproblema-
tiek. Sommige problemen zijn taai en lijken van de ene genera-
tie op de volgende overgedragen te worden (Van Meurs, 2009). 
Bepaalde kenmerken lijken risicofactoren te zijn voor het ont-
staan van problemen bij de volgende generatie (Zoon, 2012). 
Dat intergenerationele aspect is in Nederland nog weinig on-
derzocht (Pool, 2008) en maakt geen deel uit van de visie van 
professionals in de buurtteams die wij onderzoeken.

Toen Frieda nog heel jong was, zijn haar ouders gescheiden. De 
moeder van Frieda was daarna heel kwetsbaar met haar inkomen 
op bijstandsniveau. Nu is Frieda’s eigen inkomenssituatie al jaren 
even beroerd. Niets is bij Frieda vanzelf gegaan. Haar jeugd heeft 
ze in kindertehuizen doorgebracht. Ze heeft als kind een paar jaar 
bij een stiefvader in Marokko gewoond. Ze is dakloos geweest, 
heeft in kraakpanden gewoond en toen ze eindelijk een baan had 
– echt op haar lijf geschreven, waar ze al haar creativiteit, kennis 
en kunde in kwijt kon – moest ze opgenomen worden op een geslo-
ten afdeling vanwege een psychose. Het ene probleem lijkt opgelost 
en het andere probleem dient zich alweer aan. Frieda heeft in haar 
leven zeker 35 hulpverleners gehad. Professionals weten zich vaak 
geen raad met de situatie en haken af. Ze heeft een zoon Daniel (22 
jaar) met een beperking en een dochter Judith (17 jaar). Er is geen 
vader. Daniel studeert aan de universiteit en Judith heeft net haar 
middelbare school afgerond. Daar is Frieda heel trots op. Haar 
kinderen heeft ze het belang van leren met de paplepel ingegeven. 
Zelf heeft ze veel certificaten behaald en geleerd wat er maar te 
leren valt.



160 Hoe moeten sociaal werkers zich opstellen?

Onderzoek vanuit het lectoraat Outreachend werken en inno-
veren van de Hogeschool van Amsterdam levert handvatten op 
voor een aanpak van complexe problemen die wel rekening houdt 
met het intergenerationele karakter ervan. We deden onderzoek 
naar geslaagde empowerment en zelfredzaamheid bij tiener-
moeders, eenzame ouderen, onbehuisden, hangjongeren en men-
sen met psychiatrische en verslavingsproblemen (Stam, 2012).

Een succesvolle benadering draait om herstel van eigen-
waarde. Die steunt op waarden als het recht op zeggenschap en 
de plicht om verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen 
bestaan en dat van anderen. Vrijheid en verantwoordelijkheid 
zijn de twee benen waarop succesvolle zelfbeschikking rust. Om 
dat te bevorderen moeten sociaal werkers in een buurtteam 
anders leren denken en doen dan ze gewend zijn: problemen 
niet van buitenaf te lijf gaan met een standaard-repertoire aan 
oplossingen, maar zoeken naar oplossingen van binnenuit, van-
uit de leef- en belevingswereld van hun ‘klanten’.

Dat lukt beter als ze werken vanuit het principe: wie geen 
deel uitmaakt van het probleem kan ook geen deel uitmaken 
van de oplossing. Met andere woorden, dat vraagt relaties op 
basis van vertrouwen en wederkerigheid. Dat vraagt afstand ne-
men van de neiging om voor de ander te denken en te handelen. 
Sociaal werkers moeten leren hun klanten als burgers te bena-
deren, met de rechten en verantwoordelijkheden die daarbij 
horen. En dat lukt pas als men van twee kanten loskomt van 
ingesleten gewoonten, zowel van de kant van de klant (‘Ik heb er 
recht op dat jij mijn problemen oplost, daar heb je voor doorge-
leerd en daar word je voor betaald’) als van de kant van de wer-
ker (‘Ik ga uit van wat je niet kan, en niet van wat je wel kan’).

BOS-benadering
Zo’n outreachende benadering vereist drie simultane kantelin-
gen (Stam, 2012; Stam, 2013) die samengevat kunnen worden in 
het BOS-principe (Binnen, Onder, Samen). Succesvolle benade-
ringen steunen primair op krachten van binnenuit de leef- en 
belevingswereld van betrokkenen, in plaats van op een profes-
sioneel aanbod van buitenaf. Professionals die bijdragen aan 
deze successen worden door managers en bestuurders niet top-
down verordonneerd hoe te werken, maar worden gefaciliteerd 
en ondersteund om hun werk zelf van onderaf in te richten en 
uit te voeren. Daarbij nemen professionals niet de houding aan 
dat zij het ‘zeker weten’. Vanuit het beginsel dat niemand de 



161wijsheid van een kant-en-klare oplossing in pacht heeft, werken 
zij samen met ingewikkelde klanten, met de informele krachten 
in hun leefwereld (met familie, vrienden, buren of collega’s) en 
met formele krachten in de systeemwereld (met andere profes-
sionals).

De meeste armoedebestrijding – van schuldhulpverlening tot 
arbeidsintegratie – wordt gekenmerkt door een instrumentele 
werkwijze waarbij getracht wordt de complexiteit van de pro-
blematiek in te dammen. Zo wordt gewerkt met classificaties 
van buitenaf (bijvoorbeeld met zelfredzaamheidsmatrixen en 
participatieladders). Een dergelijke reductie van levens in ar-
moede heeft vaak tot gevolg dat juist bij mensen met complexe 
problematiek weinig resultaat geboekt wordt (Meijer e.a., 2011). 
Bij hen kan een BOS-benadering uitkomst bieden.

Frieda heeft altijd één ding voor ogen gehad: opleiding is de weg naar 
een rooskleuriger bestaan. In de loop der tijd heeft ze daar weleens 
aan getwijfeld, want op die ‘goede scholen’ waar ze haar kinderen 
naartoe bracht, zitten leerlingen die ieder jaar met hun ouders op 
vakantie gaan, soms vaker, en niet alleen naar Beekbergen maar ook 
naar Frankrijk of Amerika. Dure laarzen, schoolreisjes naar Londen, 
muzieklessen, huiswerkbegeleiding, elke dag bracht voor haar nieuwe 
afwegingen en strijd. Daniel heeft zelfs zo’n weerstand tegen schul-
den opgebouwd dat hij niet wil lenen voor zijn studie. Dagelijks 
loopt Frieda tegen het feit aan dat ze zelf geen hogere opleiding heeft 
genoten. Voor een studie was vroeger geen geld en nu beseft ze dat 
er voor haar nooit een topsalaris in zal zitten. Ze betwijfelt of ze 
ooit van het armoedestempel afkomt. Haar ouders zijn dood. Haar 
directe omgeving bestaat uit daklozen of mensen die het op een 
andere manier slecht getroffen hebben en zeker niet in staat zijn 
haar financieel te steunen of de kinderen wat toe te stoppen. De 
meesten hebben zelf schulden. Frieda kent het gevoel zonder geld te 
zitten en laat daarom mensen nooit in de kou staan. Zo heeft ze er 
een gewoonte van gemaakt om bij begrafenissen voor de bloemen te 
zorgen en betaalt ze de tramkaartjes voor anderen.

Te weinig aandacht voor intergenerationele armoede

Als we sociaal werkers spreken, of ze nu bij de GGD, in een 
buurtteam of bij de maatschappelijke dienstverlening werken, 
krijgen we te horen hoe ze bij bepaalde achternamen denken: 
‘Oei, dat is een bekende naam…’ Ze hebben wel een besef van 
intergenerationele overdracht van armoede, maar aarzelen om 
daar iets mee te doen.



162 Mirjam Pool merkt in haar boek Alle dagen schuld (2008) op 
dat er geen harde cijfers bestaan over structurele armoede binnen 
families, maar dat medewerkers van de stadsbank, maatschap-
pelijke dienstverlening en sociale dienst zo twintig achternamen 
van families kunnen noemen waarbinnen armoede ouders, 
kinderen en zelfs kleinkinderen treft. Onze zoektocht naar we-
tenschappelijke gegevens over deze intergenerationele armoede 
verschafte geen antwoorden op de vraag: wat te doen met com-
plexe problematiek als daar intergenerationele armoede achter 
schuilgaat?

Misschien heeft dat ontbreken in Nederland van wetenschap-
pelijke literatuur en van een visie op intergenerationele armoede 
te maken met wat Guiaux, Roest en Iedema – onderzoekers van 
het Sociaal en Cultureel Planbureau – opperen: dat in Nederland 
armoede in de jeugd zich maar in beperkte mate vertaalt naar 
armoede en sociale uitsluiting op latere leeftijd. Volgens hen 
bestaat er wel enige intergenerationele armoede, maar gaat het 
slechts om enkele duizenden gezinnen. Slechts een klein deel 
van de Nederlanders (‘maximaal 2%, afhankelijk van het meet-
jaar’) heeft langdurig een inkomen onder de armoedegrens. Ze 
zien dat door ander onderzoek bevestigd (Soede & Vrooman, 
2010). Zij noemen mensen die in Nederland lijden onder inter-
generationele armoede een ‘kleine subcategorie’ binnen de 
groep armen, een te kleine groep om er apart beleid voor te 
maken (Guiaux e.a., 2011).

Hopelijk komen Daniel en Judith, vierde generatie Veenhuizenkin-
deren, dankzij het volhouden van hun moeder en van henzelf de 
armoede te boven. Voor zichzelf ziet Frieda in tegenstelling tot 
 Suzanna Jansen dat nog niet gebeuren, hoewel ze begiftigd is met 
vele talenten. Gevolg van het onderzoek bij de voedselbank drie 
jaar geleden is geweest dat Frieda aanvankelijk voor vier uur en 
daarna steeds meer bij het onderzoeksbureau is gaan werken. 
Frieda maakt furore binnen het werk. Ze blijkt als geen ander in 
staat om de verschillende bevolkingsgroepen met elkaar in contact 
te brengen, van ervaringsdeskundige tot directeur, van professor tot 
klant, van wethouder tot professional. Ze verzorgt workshops voor 
al deze geledingen. Tijdens de trainingen wordt haar inbreng zonder 
uitzondering zeer positief gewaardeerd.

Vlaamse visie op generatiearmoede

In Vlaanderen brengt men armoede wel rechtstreeks in verband 
met intergenerationele processen van sociale uitsluiting. Dat 



163heeft er geleid tot een benadering van armoede die wordt aan-
geduid met het begrip ‘generatiearmoede’. Men ziet generatie-
armoede als belangrijkste oorzaak van sociale uitsluiting, terwijl 
sociale uitsluiting risicoverhogend is voor hardnekkige proble-
matiek: mensen in armoede hebben eerder en vaker te maken 
met psychische, psychiatrische en andere kwetsbaarheden.

In Nederland wordt dat verband tussen armoede en andere 
(multi)problematiek veel minder nadrukkelijk gelegd. Zo leggen 
de SCP-onderzoekers Guiaux, Roest en Iedema (2011) vier indi-
catoren voor sociale uitsluiting onder een vergrootglas: onvol-
doende sociale participatie, gebrekkige normatieve integratie, 
materiële deprivatie en een beperkte toegang tot basale rechten. 
Diezelfde indicatoren gebruiken ze ook in Vlaanderen, maar 
daar slijpen ze deze glazen niet tot een vergrootglas maar tot een 
bril. Met die bril op zien ze de indicatoren in samenhang, als 
‘een complex van socio-economische en psycho-sociale proble-
men’ (Ghesquière, 1993, p. 42).

Die integrale kijk bij Vlaamse onderzoekers heeft geleid tot 
de ‘missing link’-benadering van generatiearmoede. Daarbij 
wordt armoede gezien als iets dat zich uitstrekt tot op emotio-
neel, cognitief en communicatief vlak. ‘Wie kan ontkennen dat 
armoede gepaard gaat met gevoelens van pijn, schuld, schaam-
te, vernedering of een voortdurende twijfel over de eigen iden-
titeit? (…) Als armen hun psychologische blokkades niet kun-
nen opruimen, zullen ze nooit volwaardig in staat zijn tot 
deelname aan de samenleving’ (Suijs, 2013). Dat wordt echter 
door professionals, zoals leraren en sociaal werkers, niet genoeg 
onderkend. Vandaar dat men in Vlaanderen spreekt van ‘de 
missing link’.

De SCP-onderzoekers daarentegen (Guiaux e.a., 2011) laten 
wel zien welke factoren een rol spelen in het proces van armoede 
in de jeugd naar achterstanden op latere leeftijd, maar ze laten 
die factoren niet goed in hun onderlinge samenhang zien. Ze 
komen niet tot een sociaal-culturele kijk op generatiearmoede, 
omdat hun vergrootglasbenadering blijkt ingegeven door een 
beleidsmissie. Wat ze doen is één voor één de risicofactoren in 
kaart brengen, in de hoop een knop te vinden waarmee genera-
tiearmoede teniet kan worden gedaan. Ze kijken van buitenaf, 
van bovenaf en gesegregeerd. Zo laten ze het outreachende per-
spectief buiten beschouwing, dat het primaat legt bij de logica 
van de leefwereld in plaats van bij die van de systeemwereld. 
Hun conclusie is ‘dat er niet één “knop” is waaraan kan worden 
gedraaid. Het effect van maatregelen die zich beperken tot één 
factor in dit proces zal haast per definitie beperkt zijn.’ Oftewel: 



164 vanwege de complexe cocktail van factoren valt hierop geen ef-
fectief beleid te maken. Als doekje voor het bloeden zeggen ze dat 
generatiearmoede maar in zeer beperkte mate voorkomt in 
Nederland.

Dat geldt misschien op landelijk niveau, maar geldt het ook 
voor de grote steden? Gelet op de omvangrijke hardnekkige 
problematiek die de sociale buurtteams daar ontmoeten, zou 
generatiearmoede – in de vorm van zich herhalende processen 
van uitsluiting en zelfuitsluiting – er weleens een belangrijker 
probleem kunnen zijn dan de SCP-onderzoekers suggereren.

Het zou daarom goed zijn onderzoek te doen naar generatie-
armoede. Dat onderzoek moet drie dingen opleveren: (1) een 
scherper beeld van welke groepen bewoners kampen met gene-
ratiearmoede; (2) inzicht in oorzaken van reproductie en per-
sistentie van armoede (waardoor worden deze bewoners arm 
gehouden, of houden ze zichzelf arm?); (3) een visie op hoe bij 
hen een kanteling van afhankelijke klant naar zelfredzame bur-
ger met behulp van formele en informele krachten kan slagen.

Er is even sprake van dat Frieda voor 24 uur in dienst komt bij het 
onderzoeksbureau, maar daar ziet ze zelf vanaf omdat ze de kans 
te groot vindt dat ze in een armoedeval terechtkomt. Zo’n armoede-
val heeft niet alleen te maken met sociaal-technische aspecten zoals 
uitkeringsrechten, maar ook met wat wel wordt genoemd de soci-
ale klasse waarin je je thuis voelt. Soms hoort het aanvaarden van 
armoede daarbij en kan en wil iemand niet anders. Drie dagen per 
week werken lijkt Frieda op dit moment niet haalbaar. De kinderen 
wonen nog thuis, hun gezondheid vraagt aandacht en zij volgt zelf 
een zware therapie. Daarnaast wil ze ook nog graag alle vrijwilli-
gerstaken blijven vervullen die ze altijd al deed.

Brug tussen systeemwereld en leefwereld

De Vlaamse missing link-benadering verwacht weinig van een 
bestuurlijke oplossing van generatiearmoede. Ook de BOS-ma-
nier van hulp- en dienstverlening wil niet wachten op een be-
stuurlijke ‘knop’ waaraan wordt gedraaid. Beide benaderingen 
berusten op het inzicht dat de ‘anderen’ (buiten- en bovenstaan-
ders zoals onderzoekers, leraren, hulpverleners, ambtenaren en 
beleidsmakers) zich moeten realiseren dat hun idee van de 
werkelijkheid onvolledig is. Ze moeten de rationale leren be-
grijpen die schuilgaat achter het ogenschijnlijk domme gedrag 
van arme mensen. De Amerikaanse onderzoeker Shafir ver-
diepte zich in de motieven van mensen in armoede en zei on-



165langs in een interview: ‘Als je arm bent en je krijgt ineens een 
grote smak geld, dan is het een kwestie van tijd voordat je zus, 
broer of vriend daar iets van nodig heeft. In die context is het 
uitgeven van het geld de beste manier om het te sparen. Voor 
wie in armoede leeft, is dit misschien wel minder dom dan het 
lijkt’ (Bregman, 2013).

Zo’n visie moet een alternatief bieden voor het benaderen van 
arme mensen in termen van falen, door gebrek aan kennis en 
motivatie of door stoornissen – met de bijbehorende discipline-
rende maatregelen, trainingen en behandelingen. Wie op de 
BOS-manier werkt, heeft ondervonden dat zulke interventies 
duurzame oplossingen eerder belemmeren dan bevorderen. Dat 
komt doordat genegeerd wordt wat mensen wél kunnen en hoe 
– zeker in samenwerking met anderen – hun zelfredzaamheid 
en participatie bevorderd kunnen worden. Het BOS-principe 
houdt in dat kansen en krachten pas reële mogelijkheden wor-
den als ze verbonden worden met de dromen en de daadkracht 
van de mensen met complexe problematiek. Hoe dat moet, 
verschilt van persoon tot persoon en van huishouden tot huis-
houden. Dat gaat meestal om trage processen (wat niet wil zeg-
gen dat quick wins genegeerd zouden moeten worden, want die 
geven de burger juist moed en wekken vertrouwen). Duurzame 
oplossingen zijn het resultaat van kleine stapjes waarbij, vaak 
met vallen en opstaan, samen naar een uitweg wordt gezocht op 
basis van vertrouwen en wederkerigheid.

Sociaal werkers weten dat ze de oplossing van generatie-
armoede niet alleen moeten leggen bij de mensen die het be-
treft. Zij beschikken over het vermogen om in de casuïstiek de 
uitsluitende mechanismen van de systeemwereld bloot te leggen 
en aan de kaak te stellen. Hun benadering van hardnekkige ar-
moede staat haaks op het forceren van doorbraken met strafkor-
tingen op de uitkering, gedwongen werkverschaffing, reïntegra-
tiecursussen en andere ‘snelle’ maatregelen (extreem van buitenaf, 
van bovenaf en gesegregeerd). ‘Armen moeten zelf het verlangen 
ontwikkelen om iets aan hun situatie te doen’ (Suijs, 2013).

Bij dat zelf weer regie leren nemen kunnen ervaringsdeskun-
digen een belangrijke rol spelen. Die weten niet alleen wat het 
betekent om in armoede te leven, maar hebben ook door schade 
en schande de grillen van het kastje en de muur van de systeem-
wereld leren kennen. Ervaringsdeskundigen kunnen, als ze 
daarin samen met sociaal werkers geschoold zijn, helpen een 
brug te slaan tussen de belevingswereld en omgangsvormen van 
mensen die leven in armoede en de systeemwereld van sociaal 
werkers, behandelaars, ambtenaren en docenten (Ghesquière, 



166 1993; Heyndrickx e.a., 2005; Walschap, 2011). In Vlaanderen 
werken ervaringsdeskundigen al outreachend in tandems samen 
met sociaal werkers aan armoedebestrijding. Zo voorkomen ze 
dat dit een zaak blijft van hooggespecialiseerde functionarissen 
of van aan hun lot overgelaten armen.

Noot

1 Zie bijvoorbeeld Klok e.a., 2012; 
Lubbe e.a., 2012; Oldenhof, 2012; 
De Meere e.a., 2013. In Amsterdam 
gebeurt dat onderzoek in het 
kader van de Wmo-werkplaats 
die – medegefinancierd door het 
ministerie van VWS – onderzoek 
doet naar veranderingen in het 
welzijnswerk als gevolg van de 
decentralisaties in het sociale 
domein (zie Stam, 2012).
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168 Armoede in de Vogelbuurt 5

Ruim dertig jaar geleden betrokken meneer en mevrouw  
De Beer een klein benedenhuis in de Eksterstraat in de 
Vogelbuurt. Ze hadden het goed samen en genoten van het 
leven. Elk weekend kwamen hun twee zonen op visite. Steevast 
was dan een slagroomtaart in huis gehaald die de gezinsleden 
met elkaar deelden onder het genot van een kopje koffie.  
Het contact met de buren was goed, lief en leed werd gedeeld.

Maar aan al dat geluk kwam een einde toen mevrouw  
De Beer na een lang ziekbed overleed. Meneer De Beer bleef 
alleen achter, kapot van verdriet. Vanaf die tijd ging het mis. 
De kinderen kwamen hun vader niet langer opzoeken en hij 
kwijnde weg van eenzaamheid. Naarmate de buurt verslechterde, 
verhuisden steeds meer buren. Meneer De Beer raakte 
verstrikt in verzamelwoede. Hij bleef slagroomtaarten kopen 
en omringde zich met allerlei spullen om de eenzaamheid te 
compenseren. Ook wist hij steeds vaker de kroeg te vinden, 
waar hij meer dronk dan goed voor hem was en waar hem 
grote sommen geld afhandig werden gemaakt.

Onaangebroken slagroomtaarten
Zo zakte meneer De Beer steeds verder weg in zijn isolement 
en was hij niet langer in staat voor zichzelf te zorgen. Bezorgde 
buren meldden dit maandenlang aan de instanties voordat er 
eindelijk werd ingegrepen. Zijn eens zo mooie huisje puilde 
uit van de spullen en van de onaangebroken slagroomtaarten. 
Het huis van meneer De Beer werd opgeruimd en leeggehaald. 
Er werd thuiszorg ingezet.

Bij het leeghalen van het huis kwam warempel een van de 
zoons weer langs, maar wel voor het laatst. Alle hulp kwam te 
laat. Meneer De Beer was inmiddels verward geraakt en kon 
niet langer zelfstandig blijven wonen. Niet veel later werd hij 

 Meneer De Beer



169opgenomen op een gesloten afdeling in een verpleeghuis.  
De eenzame jaren sinds het overlijden van zijn vrouw hadden 
hem getekend voor de rest van zijn leven.

Catelijne Bosman

f





171Tien jaar 
Amsterdamse 
armoedemonitor
Verschuivingen in de 
hoofdstedelijke minimapopulatie

 In Amsterdam wonen relatief veel minima vergeleken met het 
landelijk gemiddelde. In vergelijking met de andere drie grote 
steden doet de hoofdstad het weliswaar niet slecht. Maar 

terwijl landelijk 11% van de huishoudens moet rondkomen van 
een laag inkomen, ligt dat aandeel in Amsterdam op 19%.1

Wel is het percentage arme huishoudens in Amsterdam in de 
afgelopen tien jaar stabiel gebleven. Dat blijkt zowel uit de eigen 
registratie door de gemeente (het Dynamisch Inkomensbestand 
Amsterdam), als uit de landelijke gegevens van het CBS. Het aantal 
minima en hun aandeel in de stedelijke bevolking zijn naargelang 
de conjunctuur iets op en neer gegaan, maar zijn redelijk constant 
gebleven in die periode. Volgens het Dynamisch Inkomensbe-
stand zijn er in Amsterdam sinds 2000 steeds rond de 72.000 
minimahuishoudens en leven er gemiddeld 138.000 personen op 
of onder de armoedegrens.

Toch is er veel veranderd als we kijken naar de manier waarop 
armoede zich manifesteert in de stad. Wie zijn de minima, waar 

Sinds 2002 verschijnt jaarlijks de Amsterdamse armoedemonitor. 
Een blik op de afgelopen tien jaar laat interessante verschuivingen 
zien. Armoedeconcentraties hebben zich verplaatst naar de  
periferie van de stad: NieuwWest, Noord en Zuidoost. Het aandeel 
minima van nietwesterse herkomst is toegenomen. Onder hen is 
vooral de positie van jongeren zorgelijk. Nieuwe probleemgroepen 
zijn voorts AOW’ers en werkende armen, onder wie zzp’ers.  
De gemeente staat voor een veelzijdige uitdaging.

Laure Michon en 
Jeroen Slot
Bureau Onderzoek en 
Statistiek van de 
gemeente Amsterdam



wonen zij, wat is hun uitgangspositie? De antwoorden hierop 
zijn in de laatste tien, twintig of dertig jaar heel verschillend. We 
gaan in dit essay in op een aantal ontwikkelingen in de periode 
2002-2012, de tien jaar waarin Bureau Onderzoek en Statistiek 
(O+S) jaarlijks de Armoedemonitor uitbrengt. Allereerst bekijken 
we de ruimtelijke verdeling van minima over de stad, daarna de 
samenstelling van de minimapopulatie, en tot slot de risico’s die 
daarmee samenhangen in termen van intergenerationele armoede 
en nieuwe risicogroepen.

De veranderde verdeling van armoede over de stad

Om de ruimtelijke veranderingen te introduceren gaan we terug 
in de tijd. In 1982 ontving 12% van de Amsterdamse bevolking 
een uitkering van de Sociale Dienst. Bijstandsontvangers woon-
den relatief veel in het centrum van de stad en binnen de A10-ring 
(Van Kempen, 1994). Ook in het noordelijke deel van Zuidoost 
woonden toen veel bijstandsgerechtigden (zie figuur 1).

Dertig jaar later is het beeld volledig gekanteld, zoals figuur 2 
laat zien. Bijstandsontvangers zijn sterk vertegenwoordigd in 

Figuur 1 Aandeel klanten van de Sociale Dienst (20 jaar en ouder) ten 
opzichte van de bevolking, 1982

Bron: Van Kempen, 1994.
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bepaalde delen van Nieuw-West, Noord en Zuidoost. Met andere 
woorden: zij wonen nu aan de randen van de stad. Alleen in het 
noordelijke deel van Zuidoost is de situatie ongewijzigd. Daarbij 
is het belangrijk om te benadrukken dat het aandeel bijstands-
gerechtigden in 2012 op 6% van de bevolking lag, de helft van 
het percentage in 1982.

Hoe kunnen we deze geografische verschuiving verklaren? 
Niet de conjunctuur is hier van belang, ook niet het (stedelijk) 
armoedebeleid. De primaire oorzaak voor de ruimtelijke ver-
plaatsing van de armoede in Amsterdam moet worden gezocht in 
enerzijds grote veranderingen in de woningvoorraad, en ander-
zijds een gewijzigde demografische samenstelling van de mini-
mapopulatie. Allereerst gaan we in op de woningvoorraad en de 
toenemende segregatie in de stad; in de volgende paragraaf nemen 
we de samenstelling van de groep minima onder de loep.

De afgelopen jaren heeft Amsterdam er veel nieuwe wonin-
gen bijgekregen: tussen 1990 en 2003 gemiddeld 2.000 per jaar. 
Bovendien zijn door sloop en nieuwbouw de woningvoorraad 
en daarmee het karakter van delen van Zuidoost, Nieuw-West 
en Noord aanzienlijk veranderd (zie figuur 3).

Figuur 2 Aandeel bijstandsgerechtigden (20 jaar en ouder) ten opzichte 
van het stedelijk gemiddelde, 2012

Bron: Dynamisch Inkomensbestand Amsterdam, bewerking O+S.
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Stedelijke vernieuwing heeft als effect gehad dat concentraties 
van armoede zich hebben verplaatst en verspreid. Dat is te zien 
in figuur 4, waarin de gecombineerde concentraties van bij-
standsgerechtigden en corporatiewoningen in 2002 en 2012 
staan afgebeeld.

Niet alle veranderingen kunnen worden opgehangen aan sloop 
en nieuwbouw, maar in Nieuw-West, Noord en Zuidoost is het 
effect te zien van het vervangen van woonblokken door nieuwe, 
deels duurdere woningen. Concentraties van armoede zijn daar-
door in sommige gebieden verdwenen, maar zijn in andere ge-
bieden ontstaan of komen elders in sterkere mate voor in 2012 
dan in 2002. Figuur 4 maakt vooral duidelijk dat armoede – hier 
gemeten aan de hand van bijstandsontvangers en corporatiewo-
ningen – zich in tien jaar tijd sterk heeft verplaatst naar de randen 
van de stad. Vroegere concentratiegebieden in West, Zuid en Oost 
zijn veelal verdwenen, terwijl er in de perifere stadsdelen juist 
concentraties zijn bijgekomen.

Deels door het proces van stedelijke vernieuwing en het verande-
rende woningaanbod in de stad, maar deels ook door demogra-
fische ontwikkelingen zien we een steeds verdere concentratie 
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in gebieden waar al bovengemiddeld veel minima woonden. 
Vergelijken we de verdeling over de stad van minima, minima-
jongeren en minimahuishoudens (zie tabel 1), dan is de conclusie 
duidelijk: in alle opzichten is sprake van een sterkere segregatie 
tussen 2002 en 2012. Het aandeel minima, minimajongeren en 
minimahuishoudens is in tien jaar tijd relatief toegenomen in 
Nieuw-West, Noord en Zuidoost vergeleken met de andere stads-
delen. Dat kan niet worden verklaard door de verdeling van per-
sonen en huishoudens over de stad, aangezien het totale aandeel 
Amsterdammers en Amsterdamse huishoudens in deze drie 
perifere stadsdelen nagenoeg gelijk is gebleven tussen 2002 en 
2012, zoals tabel 1 ook laat zien.

Vooral schrijnend is de situatie van jongeren volgens tabel 1: er 
wonen relatief minder Amsterdamse jongeren in Noord, Nieuw-
West en Zuidoost, maar het aandeel minimajongeren is daar in tien 
jaar tijd juist gestegen. Met andere woorden: de concentratie van 
minimajongeren aan de randen van de stad is sterk toegenomen.

Toelichting: het gaat om gebieden met enerzijds  
aantal bijstandsgerechtigden >30 en percentage >18%; 
anderzijds aantal corporatiewoningen >500 en 
percentage >80%.

Figuur 4 Gecombineerde concentraties van bijstandsgerechtigden en 
corporatiewoningen, 2002 en 2012

Bron: O+S en Afdeling 
Geografie en Planologie, 

Universiteit van 
Amsterdam.
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Percentage Amsterdammers, minima, (minima)jongeren en 
(minima)huishoudens die in Nieuw-West, Noord en Zuidoost 
wonen, 2002 en 2012

 2002 2012

Van alle Amsterdammers 40,7 39,3

Van de minima 46,1 48,0

Van alle Amsterdamse jongeren 51,3 47,3

Van de minimajongeren 55,8 58,6

Van alle Amsterdamse huishoudens 35,6 35,0

Van de minimahuishoudens 40,4 42,1

Het nieuwe gezicht van armoede in de stad

De verplaatsing van armoede van het centrum naar de randen 
van de stad valt samen met een veranderende samenstelling van 
de minimapopulatie. Wat dat aangaat zijn grote verschuivingen 
te constateren tussen 2002 en 2012. In tabel 2 zijn enkele ken-
merken van minimapersonen en minimahuishoudens samen-
gevat.

Allereerst is te zien dat minimahuishoudens gemiddeld uit 
meer personen bestaan dan andere huishoudens. Wel is tussen 
2002 en 2012 de gezinsgrootte van deze huishoudens afgenomen. 
Dit komt door het grote aandeel alleenstaanden onder de minima-
huishoudens. Daarnaast is het percentage eenoudergezinnen 
onder de minima toegenomen tussen 2002 en 2012: in dat laatste 
jaar waren er onder de minima drie keer zoveel eenoudergezin-
nen als onder de overige Amsterdamse huishoudens.

Opvallend is verder in tabel 2 dat de gemiddelde leeftijd van 
volwassen minima (tussen 18 en 65 jaar) is toegenomen, terwijl 
dit voor andere Amsterdammers in dezelfde leeftijdscategorie 
omgekeerd  is. De verschillen zijn klein, maar een hogere leeftijd 
onder minima is ongunstig voor de kans op uitstroom uit de 
armoede. We zien de gestegen gemiddelde leeftijd van minima 
ook terug in het kleinere aandeel jongeren onder de minima en 
het toegenomen aandeel ouderen.

Een sterke verandering tussen 2002 en 2012 zien we eveneens 
als we in tabel 2 kijken naar de herkomst van minima en andere 
Amsterdammers. Het aandeel minima van niet-westerse her-

Tabel 1

Toelichting: in 2002 lag armoedegrens op 105% 
van wettelijk sociaal minimum, in 2012 op 110%. 

Bron: Dynamisch Inkomensbestand 
Amsterdam, bewerking O+S.
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komst was in 2002 al belangrijk en twee keer zo groot als onder 
andere Amsterdammers. Tien jaar later is dat verder toegenomen: 
nu is tweederde van de minima van niet-westerse herkomst. Dit 
aandeel is bovendien veel sterker gestegen dan onder de rest van 
de bevolking.

Probleemgroepen: AOW’ers en minima van niet-westerse herkomst
Het gaat bij deze veranderingen niet om dezelfde processen. De 
minimapopulatie in Amsterdam kent enkele subgroepen die door 
specifieke oorzaken steeds groter worden.

Aan de ene kant gaat het om ouderen, vaak alleenstaand en 
van Nederlandse herkomst, die moeten rondkomen van enkel de 
AOW. Hun perspectief op inkomensverbetering is vrijwel nihil. 
Bovendien worden zij getroffen door bezuinigingsmaatregelen 
op het gebied van de zorg en van pensioenen, waardoor hun 
maatschappelijke participatie nog meer onder druk zal komen 
te staan (O+S, 2013).

Aan de andere kant is er de groep minima van niet-westerse 
herkomst. Zij leven vaak in (grote) gezinnen en door een laag 
opleidingsniveau is hun participatie belemmerd. Vooral minima-
jongeren in deze groep lopen grote risico’s. Onder jongeren van 
Marokkaanse en vooral Ghanese herkomst loopt de kans op 
armoede erg op: respectievelijk 40% en 48% van de jongeren tot 
18 jaar in deze groepen groeit op in een minimagezin. De risico’s 
van jongeren van niet-westerse herkomst tussen 18 en 27 jaar 

Kenmerken minimahuishoudens en minimapersonen in 
Amsterdam t.o.v. overige Amsterdammers, 2002 en 2012

 2002 2012
 Minima Overig Minima Overig

Gemiddeld aantal personen in huishouden 1,91 1,77 1,85 1,78

Aandeel eenoudergezinnen onder huishoudens 16 4 20 7

Gemiddelde leeftijd van personen tussen 18 en 65 38,5 40,3 40,5 38,7

Aandeel jongeren (t/m 18 jaar) 30 17 25 17

Aandeel ouderen (65+) 12 10 14 10

Aandeel vrouwen 55 49 54 50

Aandeel personen van niet-westerse herkomst 57 26 65 29

Tabel 2

Toelichting: in 2002 lag armoedegrens op 105% 
van wettelijk sociaal minimum, in 2012 op 110%. 

Bron: Dynamisch Inkomensbestand 
Amsterdam, bewerking O+S.



178 zijn in De staat van de stad VII in het bijzonder gesignaleerd. 
Onder deze groep is er veel structurele werkloosheid, terwijl er 
door de overheid wordt bezuinigd op reïntegratie, jongeren-
werk en club- en buurthuizen. Ook verminderen door de eco-
nomische crisis de mogelijkheden om een stageplek of baan te 
vinden.

Intergenerationele armoede 
Als het gaat om minimajongeren dringt zich de vraag op: hoe 
vergaat het hen op volwassen leeftijd? Landelijk onderzoek van 
het SCP (Guiaux e.a., 2011) heeft aangetoond dat een grote meer-
derheid van de personen die in armoede zijn opgegroeid, op 
volwassen leeftijd niet tot de minima behoort. Voor 7% wordt 
armoede wel overgedragen van de ene op de andere generatie: 
dit betekent een risico dat twee keer zo groot is als voor de rest 
van de bevolking. Dit risico is echter hoger als personen op hele 
jonge leeftijd al geconfronteerd zijn geweest met armoede, of 
als zij langere tijd in armoede zijn opgegroeid. Dat laatste is in 
Amsterdam reden tot zorg, aangezien driekwart van de mini-
majongeren behoort tot een huishouden dat langer dan drie 
jaar onder de armoedegrens leeft.

Het SCP-onderzoek roept ook vragen op, vooral als het gaat om 
het mechanisme van armoedeoverdracht van ouders op kinde-
ren in de context van de grote stad. Kenmerkend voor Amsterdam 
in vergelijking met het landelijke beeld is het hoge aandeel per-
sonen van niet-westerse herkomst, alsmede het hoge aandeel 
minima onder jongeren van niet-westerse herkomst. Het SCP-
onderzoek heeft aangetoond dat personen van niet-westerse 
herkomst vaker dan gemiddeld tot de minima behoren, en meer 
te maken hebben met sociale uitsluiting op volwassen leeftijd als 
zij in een minimahuishouden zijn opgegroeid. Dat heeft te maken 
met het lage opleidingsniveau van hun ouders, het feit dat zij 
vaker geen of minder werk hadden, en problemen met de taal-
beheersing. Hoe de armoedeoverdracht precies verloopt in een 
stad met concentraties van minimagezinnen van niet-westerse 
herkomst in bepaalde gebieden, is echter niet bekend. Het tegen-
gaan van intergenerationele armoede vormt voor Amsterdam 
dan ook een uitdaging.

Een andere vraag is hoe tijdsgebonden en beleidsafhankelijk 
armoedeoverdracht is. Het SCP-onderzoek betrof personen die 
in de jaren 1980 zijn opgegroeid. Het beleid is inmiddels op een 
aantal punten sterk aangepast: wat is het effect daarvan op de 
omvang van intergenerationele armoede?
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Nieuwe risicogroepen

De minimapopulatie is niet alleen wat betreft haar demografische 
samenstelling veranderd in tien jaar tijd. Minima ervaren hun 
situatie deels ook anders en hebben te maken met andere uitda-
gingen. Tabel 3 laat zien dat een van de uitdagingen uiteraard is 
om rond te komen. Uit de enquête De staat van de stad blijkt dat 
Amsterdammers met een laag inkomen structureel meer moeite 
hebben om rond te komen van hun huishoudinkomen dan an-
dere Amsterdammers. Het percentage van hen dat aangeeft hier 
(veel) problemen mee te hebben, is tussen 2004 en 2012 sterk 
toegenomen: van 51% naar 61%. Het aandeel andere Amsterdam-
mers dat zegt moeilijk te kunnen rondkomen is daarentegen 
gedaald tussen 2004 en 2010, om vervolgens weer te stijgen naar 
19%, nagenoeg hetzelfde niveau als in 2004.

Ook op andere indicatoren van tevredenheid zien we dat Amster-
dammers met een laag inkomen achterlopen op andere Amster-
dammers. Hun oordeel over de financiële middelen van hun eigen 
leven valt een stuk lager uit, net als het rapportcijfer voor het 

Indicatoren voor tevredenheid met eigen leven naar hoogte 
van het inkomen in Amsterdam, 2004-2012

 2004 2006 2008 2010 2012

Aandeel dat (zeer) moeilijk kan rondkomen

Laag inkomen 51% 54% 48% 54% 61%

Overig 20% 15% 12% 13% 19%

Rapportcijfer financiële middelen eigen huishouden

Laag inkomen NB 4,9 5,0 5,4 5,3

Overig NB 6,8 6,9 7,1 6,9

Rapportcijfer eigen leven

Laag inkomen 6,7 6,4 6,7 6,6 6,8

Overig 7,4 7,3 7,5 7,8 7,5

Aandeel dat (erg) gelukkig is

Laag inkomen 57% 54% 57% 64% 57%

Overig 78% 77% 81% 82% 81%

Bron: O+S, De staat van de stad.

Tabel 3



180 eigen leven en het percentage dat aangeeft (erg) gelukkig te zijn. 
Op die punten zien we echter een zekere stabilisatie tussen 2004 
en 2012.

Toenemende schuldenproblematiek
De zorg om het rondkomen wordt onderstreept als we kijken 
naar de schuldenproblematiek in de stad. Waren er in 2002 on-
geveer 9.000 huishoudens in een schuldhulpverleningstraject, 
in 2011 waren dat er ruim 15.000, oftewel ongeveer 3,5% van alle 
Amsterdamse huishoudens.2 Het ging hierbij relatief vaak om 
minima: in 2011 behoorde iets meer dan helft van de huishou-
dens met schulden tot de minima. Huishoudens met schulden 
vormen een steeds grotere risicogroep als het gaat om armoede 
in de stad. Bovendien komen deze huishoudens steeds meer in 
de problemen: in de loop der jaren is zowel het gemiddeld aan-
tal schulden als de gemiddelde schuldhoogte toegenomen (zie 
 tabel 4). Oftewel: steeds meer Amsterdammers hebben steeds 
meer en steeds hogere schulden.

Volgens landelijk onderzoek van Panteia heeft 17% van de Ne-
derlandse huishoudens (een risico op) problematische schul-
den. Ongeveer 2% zit in een schuldhulpverleningstraject (een 
lager aandeel dan in Amsterdam), ongeveer 4% heeft schulden 
maar zit niet in een traject, en ongeveer 10% loopt het risico 
om problematische schulden te krijgen (Kerckhaert & De Ruig, 
2013).

De conclusie van dit landelijke onderzoek luidt dan ook dat 
er meer huishoudens met schulden zijn dan bekend is bij de 
hulpverlening, en dat het risico op schulden vrij groot is. Dat 
betekent voor gemeenten – die verantwoordelijk zijn voor de 
schuldhulpverlening – dat er potentieel veel meer mensen een 
beroep op hen kunnen doen voor een traject en/of in ernstige 
problemen kunnen komen door hun schulden. Preventie is 
daarom een noodzaak, volgens de Panteia-onderzoekers. De 
Amsterdamse aanpak van Eropaf! en Vroeg Eropaf! past daarin: 
dit zijn projecten om huisuitzettingen te voorkomen, door bij 
de eerste signalen van huurachterstand en andere schulden 
schuldhulpverlening in gang te zetten.

Werkende minima
Ook een andere groep kunnen we aanmerken als nieuwe risico-
groep. Werkende minima, waaronder zzp’ers, waren tien jaar 
geleden nauwelijks in beeld als het ging om armoede. Armoede-
bestrijding gaat veelal uit van het doel mensen (weer) aan het 



181

werk te krijgen. Toch laten diverse studies zien dat ook mensen 
met werk in armoede leven (Snel & De Boom, 2008; zie ook 
Nottelman & Slot, 2010). Ondanks hun deelname aan het arbeids-
proces komt hun inkomen niet uit boven de armoedegrens. Dat 
ligt vaak aan het feit dat zij parttimewerk hebben, in combinatie 
met een laag loon en/of omstandigheden waardoor meer of ander 
werk (voorlopig) geen optie is.

In Amsterdam verricht ongeveer een kwart van de minima 
tussen 18 en 64 jaar werk in loondienst. Van alle werkenden in 
loondienst in de hoofdstad behoort 6% tot de minima. Daarnaast 
leeft 18% van de zelfstandigen van een minimuminkomen. Het 
gaat om groepen met verschillende kenmerken. Werkende mi-
nima in loondienst zijn relatief vaak vrouw en jong. Ook zijn ze 
vaak alleenstaand, met of zonder kinderen. Kijken we bovendien 
naar de herkomst van werkende minima in loondienst, dan is 
53% afkomstig uit een niet-westers land. Zelfstandigen met een 
minimuminkomen zijn daarentegen vaak man, van Nederlandse 
herkomst en gemiddeld wat ouder.

Amsterdam kent vergeleken met het landelijke beeld relatief 
veel alleenstaanden en eenoudergezinnen. Juist deze groepen heb-
ben een hoge armoedekans – zowel onder werkenden als onder 
niet-werkenden. Daarnaast kenmerkt de Amsterdamse arbeids-
markt zich door veel starters. Werkende jongeren en lager opge-
leiden hebben een hogere armoedekans, maar voor veel jongeren 
is dit geen blijvende situatie. Verder wordt er in Amsterdam meer 
parttime gewerkt en is het aanbod van flexibele contracten groter. 
In vergelijking met heel Nederland is er in Amsterdam tot slot 
een grote groep zelfstandigen met een hogere armoedekans: dat 
zijn zelfstandigen in de creatieve sector.

Gemiddeld aantal schulden en gemiddelde schuldhoogte van 
personen in schuldhulpverleningstraject, 2007-2012

 Gemiddeld aantal schulden Gemiddelde schuld (€)

2007 6,5 19.164

2008 7,3 20.478

2009 7,9 22.794

2010 9,3 27.541

2011 9,1 26.668

2012 11,0 29.000

Bron: KWiz, 2013.

Tabel 4
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In de afgelopen decennia, maar zeker ook in de ruim tien jaar 
die de Amsterdamse armoedemonitor beschrijft is veel veran-
derd. Vaak gaat het dan om veranderingen in de internationale 
economische verhoudingen of om landelijke wet- en regelge-
ving. Migratiebewegingen, de transitie naar een hoogwaardige 
diensteneconomie en de positie van steden daarin hebben een 
mondiale achtergrond. De veranderingen in het stelsel van so-
ciale zekerheid en de nadruk op arbeidsparticipatie zijn voor-
beelden van landelijk beleid.

De gevolgen hiervan zijn in Amsterdam goed zichtbaar. De 
stad heeft economisch geprofiteerd en veel nieuwe hoogopge-
leide inwoners aangetrokken. Het aandeel bijstandsontvangers 
is van 12% in 1982, via 8% in 2006, gedaald naar 6% in 2012. Ook 
het beleid gericht op arbeidsparticipatie heeft daarin een rol 
gespeeld. Het aandeel tweeverdienershuishoudens is bijvoor-
beeld sterk toegenomen.

De algemene context van de armoedeproblematiek heeft 
hierdoor een specifieke uitwerking in Amsterdam. De samen-
stelling van de minimapopulatie naar kenmerken als etnische 
herkomst en omvang van het huishouden is sterk veranderd, 
evenals de spreiding van minima over de stad. Waren bijstands-
ontvangers in de jaren tachtig nog geconcentreerd in de bin-
nenstad, nu zijn die concentraties in de buitenwijken zichtbaar.

Armoedebestrijding is vanzelfsprekend primair gericht op 
activering en participatie: werk wordt gezien als de remedie. 
Toch moeten we met het oog op een aantal ontwikkelingen 
kanttekeningen plaatsen bij deze focus: er zijn steeds meer wer-
kende minima in de stad en onder sommige groepen is de par-
ticipatiegraad onveranderd laag. Zo blijft in gezinnen met een 
migratieachtergrond de arbeidsparticipatie van vrouwen nog 
sterk achter, waardoor de armoedekans voor met name gezinnen 
van Turkse en Marokkaanse herkomst relatief hoog is. Daarnaast 
heeft Amsterdam nog steeds veel eenpersoonshuishoudens en 
eenoudergezinnen, die ook een hoger risico hebben op armoede 
dan andere huishoudens. Meer werk, en daarmee meer inkomen, 
zit er voor alleenstaanden niet altijd in. In de huidige crisis is 
dan ook meer algemeen de vraag aan de orde hoe realistisch de 
ambitie ‘werk voor iedereen’ is en welke tegenprestatie mensen 
met een bijstandsuitkering kunnen leveren (zie ook Van Echteld, 
2010).

Om die redenen, maar ook omdat armoede hardnekkiger 
lijkt te worden (denk aan de schuldenproblematiek), blijven een 



183brede aanpak en preventie noodzakelijk. Armoede gaat over 
meer dan geld alleen – iets wat breed wordt gedragen en bijvoor-
beeld tot uiting komt in voorzieningen voor minimajongeren 
en gratis openbaar vervoer voor ouderen. Toch blijft de focus op 
werk een logische keuze. Werk levert immers meer op dan geld 
alleen: het stelt mensen in staat deel te nemen en bij te dragen aan 
de stedelijke samenleving. Het veranderde gezicht van armoede 
vraagt echter wel steeds om nieuwe accenten in het beleid.

Noten

1 CBS-gegevens van 2010, 
gebaseerd op belastingge-
gevens. De grens voor een 
laag inkomen ligt voor alle 
Nederlandse gemeenten op 
110% van het wettelijk soci-
aal minimum (de bijstand).

2 Gegevens over 2012 zijn niet 
goed te vergelijken met die 
van voorgaande jaren door 
de invoering van een nieuw 
registratiesysteem.
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Fotoverantwoording

 omslag Een deurwaarder met dwangbevel belt aan bij een woning  
in Amsterdam. Foto Klaas Fopma/HH.

 4 Kinderen hebben op hun basisschool eten ingezameld voor  
de voedselbank. Foto Voedselbank Amsterdam.

 17 Het koppel Frans en Joshua dat een jaar met elkaar is 
opgetrokken binnen een maatjesproject van De Regenboog. 
Maatjes zijn bedoeld tegen de eenzaamheid en om te helpen 
iemands bestaan beter te structureren. Foto Sandra Hoogeboom.

 27 Loopgroep Noorderpark in Beweging voor klanten van 
de voedselbank in Amsterdam-Noord. Helemaal rechts 
initiatiefnemer Els Annegarn. Foto Joshua Rood.

 43 Een vrijwilligster van de Voedselbank Amsterdam stelt 
voedselpakketten samen in het centrale magazijn.  
Foto Herman Wouters/HH.

 58-59 Leerlingen van de Weekendscholen voor kinderen in 
achterstandssituaties kregen van de stichting Amsterdammer 
Helpt Amsterdammer een boekje over stoere beroepen.  
Foto IMC Weekendschool.

 72-73 Gratis kapsalon Samen Kappen in buurthuis De Bonte Kraai in 
Zuidoost, gerund door vrijwilligers en bedoeld voor mensen  
die de gewone kapper niet kunnen betalen. Zij krijgen meteen 
hulp op allerlei gebied. Foto www.dezwijger.nl.

 89 Resto VanHarte in buurtcentrum De Meeuw aan de Motorwal in 
Amsterdam-Noord. Tweemaal per week koken vrijwilligers voor 
mensen met een smalle beurs een driegangendiner.  
Foto Roger Cremers/HH.

 104-105 Een groep bijstandsgerechtigden met grote afstand tot de 
arbeidsmarkt kreeg van de gemeente een training voor de Dam 
tot Damloop. In het midden (tussen twee mannen doorkijkend) 
Catelijne Bosman, de schrijfster van de vijf portretten over 
armoede in de Vogelbuurt in dit boek. Foto DWI.

 120-121 Liesbeth, vrijwilligster van het eerste uur van het JongWest-
project van stichting Amsterdam Verbindt, geeft leerlingen van 
de Joop Westerweelschool extra steun bij het lezen en rekenen.  
Foto Joop Westerweelschool.

 135 In opdracht van Stichting Streetcornerwork ruimen dak- en 
thuislozen zwerfvuil op, in ruil daarvoor krijgen ze een kleine 
vergoeding, eten en kans op sociale contacten.  
Foto Sandra Hoogeboom.

 152-153 Een kookgroep van het bedrijf Crown Relocations verzorgt 
de maaltijd voor daklozen van het Stoelenproject aan de 
Marnixstraat, vanuit het project Koken in een andere Keuken 
van stichting Amsterdam Verbindt. Foto Henny Heijmans.

 167 Een hulpverleenster van AMC De Meren probeert huisuitzetting 
vanwege achterstallige vaste lasten te voorkomen voor een 
cliënt uit Zuidoost. Foto Marco Okhuizen/HH.
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Voorwoord

‘Waarom arme mensen domme dingen doen’. Onder die  
titel verscheen in december 2013 een artikel op de website  
De Correspondent, waarin journalist Rutger Bregman in 
gesprek gaat met Eldar Shafir, een Amerikaanse psycholoog.

Als ik de titel lees, voel ik mij gekwetst, boos en aangesproken. 
Maar tot mijn verbazing ben ik het grotendeels eens met 
Shafirs uitspraken. Heel duidelijk benoemt hij het meestal 
overeenkomende gedrag van mensen die in armoede leven, 
zoals roken, ongezond eten, minder bewegen. Maar ook in zijn 
uitleg over de verkeerde beslissingen – dom zou ik ze niet willen 
noemen – die arme mensen nemen, kan ik mij wel vinden.

Eindelijk eens iemand die het snapt, en ziet waar het armoede-
beleid op gebaseerd moet zijn en dus de hulpverlening ook: 
gedragsverandering! Nu wordt vaak alleen aangepakt wat  
aan de oppervlakte ligt, zonder te kijken wat nu eigenlijk de 
onder liggende oorzaak is. Zo is het mij jarenlang ook vergaan, 
totdat ik mijn eerste gezinscoach kreeg die mij begeleidde bij 
het weer kunnen voldoen aan de basisbehoeftes die in elk 
gezin nodig zijn: rust, reinheid en regelmaat. ‘Mijn Frits’ 
begreep als geen ander dat ik in een overlevingsstatus was 
beland, maar dat daar diep onder zich een sterke, intelligente 
vrouw schuilhield. Frits wist mijn overlevingskracht om te 
buigen naar wenselijk en acceptabel gedrag, en gaf me nooit 
het gevoel dat ik slecht, dom of minder was dan wie dan ook.

Als overheid, beleidsmakers en veldwerkers zich gaan richten 
op de gedragsverandering die nodig is om aan de armoede te 
ontsnappen, zou er zomaar eens een effectief armoedebeleid 
kunnen ontstaan, zeker als je in het achterhoofd houdt dat wij, 
die ‘armoedzaaiers’, niet de enigen zijn die gedrag en denkwijze 
zullen moeten aanpassen.

Catelijne Bosman
Ex-bijstandsmoeder met vijf opgroeiende kinderen

Eerder gepubliceerd als column in MUG Magazine, februari 2014.


