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Meedoen ongeacht de dikte van je portemonnee
Alle Amsterdammers moeten mee kunnen doen ongeacht de 
dikte van hun portemonnee. Het college wil drempels voor 
participatie dan ook waar mogelijk wegnemen. Dat doen we 
met maatregelen als gratis OV voor oudere minima en meer 
stadspasactiviteiten. Ook trekken we samen op met partners 
in de stad, zoals bedrijven en maatschappelijk initiatieven, 
om Amsterdammers uit alle lagen van de bevolking met 
elkaar in contact te brengen.

Kansen voor kinderen
Ieder kind verdient de beste kansen. Het college gaat 
kinderen uit minimagezinnen daarom optimaal ondersteunen 
in hun ontwikkeling. We zetten onder andere in op sport, 
onderwijs en cultuur. Zo worden museumbezoek en 
zwemmen gratis voor minimakinderen. Verder start in een 
aantal achterstandsbuurten rondom scholen een experimen
tele, integrale aanpak.

Werkende minima
Het aantal werkende minima neemt toe, waaronder de groep 
zzp’ers en mensen met kleine contracten. Het college gaat 
deze groepen beter ondersteunen. Door het verhogen van 
de inkomensgrens van 110 naar 120% van het wettelijk 
sociaal minimum kunnen meer werkende minima gebruik 
maken van de regelingen. Via de scholingsvouchers kunnen 
zij gratis opleidingen volgen en zo hun kansen op de 
arbeidsmarkt verbeteren. 

Meer financiële armslag voor minima
Iedereen die recht heeft op minimaregelingen moet deze 
kunnen ontvangen. Het college brengt de regelingen 
daarom uitgebreider onder de aandacht, maakt aanvragen 
makkelijker en breidt het pakket van regelingen uit, onder 
andere met een vergoeding voor huisraad.

Aanpak schulden
Veel Amsterdammers hebben schulden. In de Amsterdamse 
schuldhulpverlening is vooruitgang geboekt, maar het kan  
en moet nog beter. De inzet is om schulden te voorkomen, 
zo vroeg mogelijk aan te pakken en mensen zo snel mogelijk 
te helpen. Dat doen we onder andere door minima te  
ondersteunen door hun budget tijdelijk te beheren. Ook 
gaan zogeheten buurtbudgetconsulenten mensen helpen 
hun financiën beter te organiseren.

Gezondheid en armoede
Armoede en een slechte gezondheid gaan hand in hand.  
Het college zet in op een betere gezondheid van Amster
dammers met een laag inkomen. Zo hebben minima met  
een gratis aanvullend pakket bij de collectieve ziektekosten
verzekering toegang tot goede zorg. Ook gaat het college 
investeren in gezondere pakketten van de Voedselbank.

Betaalbaar wonen
Iedere Amsterdammer heeft recht op een betaalbare 
woning. Het college maakt afspraken met woningcorporaties 
om te zorgen voor voldoende woningen voor mensen met 
een laag inkomen en ondersteunt minima via de Woonkos
tenbijdrage. Daarnaast kijken we of we besparingen op 
energielasten bij minima kunnen stimuleren. 
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De gebruikte foto’s van personen in dit plan betreffen  

niet de geïnterviewde Amsterdammers uit de portretten.



Dit aanvalsplan beschrijft hoe het college de aanpak van armoede de 
komende jaren ter hand wil nemen. Het is een integraal plan, waar-
van aan armoede gerelateerde beleidsvelden, zoals wonen, gezond-
heid en onderwijs, onderdeel uitmaken. Dit is een bewuste keuze. 
Armoede is geen opzichzelfstaand probleem waarvoor een opzich-
zelfstaande oplossing bestaat. Alleen een integrale aanpak kan een 
structureel antwoord bieden op het armoedevraagstuk. 
 

Behalve een integraal plan is de 
onderliggende notitie een groei
document dat in samenspraak met 
de stad wordt uitgebouwd. De 
gemeente is een van de spelers in 
Amsterdam die invloed heeft op het 
armoedeprobleem. Een gezamenlijke 
aanpak met bedrijven, maatschappe
lijke organisaties en Amsterdammers  
is dan ook essentieel om armoede te 
beteugelen. Tijdens de voorbereiding 
van dit aanvalsplan heeft het college 
al gesproken met diverse partijen, 
zoals vertegenwoordigers uit de 
wetenschap, maatschappelijke 
initiatieven en het onderwijs. Samen 
met deze en andere partners zijn 
zeven actielijnen in de steigers  
gezet die we met hen verder zullen 
uitwerken in concrete(re) maatrege
len en samenwerkingsverbanden.  
In de jaarlijkse Armoedemonitor  
gaat het college de voortgang van  
de actielijnen in beeld brengen. 

Ook tientallen Amsterdammers  
met een laag inkomen hebben een 
waardevolle bijdrage geleverd aan 
het aanvalsplan. Om armoede een 
gezicht te geven, is van vijf van hen 
een portret gemaakt. In dit document 
maken de lezers kennis met Daan, 
Ivaima, Mohammed, Sjors en Jan. 

Parallel aan het schrijven van het 
aanvalsplan en het maatschappelijk 
gesprek is het college al gestart met 
maatregelen om armoede in de stad 
tegen te gaan. Zo is in 2015 de 
inkomensgrens voor minimaregelin
gen omhoog gegaan van 110 naar 
120% van het Wettelijk Sociaal 
Minimum. Ook hebben minima vanaf 
1 januari 2015 recht op een gratis 
aanvullende zorgverzekering en heeft 
het gratis OV voor ouderen met een 
laag inkomen een structureel vervolg 
gekregen. De reden voor deze 
voortvarende werkwijze is dat 

1 Inleiding
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2 Missie: Amsterdam 
zijn we samen 

Amsterdam is een mooie stad, vrijzinnig en sociaal. Het is een stad 
waar inwoners naar elkaar omkijken. Er is ruimte voor ondernemer-
schap, maar ook zorg voor hen die het minder hebben getroffen in 
het leven. Het college is hier trots op en geeft deze waarden graag 
samen met Amsterdammers verder invulling.

Het gaat goed met Amsterdam.  
De economie lijkt aan te trekken. 
Internationale bedrijven doen graag 
zaken in onze stad. Het aantal 
inwoners groeit. Mensen vestigen 
zich graag in Amsterdam, omdat 
deze stad zoveel mogelijkheden tot 
ontplooiing biedt. Tegelijkertijd kent 
Amsterdam ook een andere realiteit. 
Veel huishoudens kunnen niet goed 
meekomen. Zij moeten rondkomen 
van een minimuminkomen en lopen 
het risico om langs de lijn te belan
den. De crisis heeft er bij deze groep 
hard ingehakt en bovendien het 
aantal minima vergroot. De afgelo
pen jaren is ook het aantal Amster
dammers met problematische 
schulden flink is toegenomen. Dat 
leidt voor deze groep tot allerlei 
problemen, maar ook voor hun 
kinderen die niet de start krijgen  
in het leven die zij verdienen.
Dit college wil de achterstand van 
minima aanpakken. Amsterdam zijn 
we samen. We mogen niet uit het 

oog verliezen dat, hoe goed het ook 
met onze stad gaat, nog steeds een 
grote groep in armoede leeft. Ook  
zij moeten volwaardig mee kunnen 
doen. Dit aanvalsplan laat zien hoe 
we dit de komende jaren willen 
realiseren.

Agenda armoedebestrijding: 
ondersteunen en meedoen
De aanpak van armoede vraagt 
maatwerk. Amsterdammers vormen 
een diverse groep en oplossingen 
kunnen dan ook per persoon verschil
len. Daarom kent dit aanvalsplan een 
aantal lijnen. We ondersteunen 
Amsterdammers die het water aan de 
lippen staat en nemen financiële 
drempels voor participatie weg. 
Daarnaast bevat dit plan maatregelen 
om te voorkomen dat huishoudens 
verder in de armoede raken. Daarmee 
is deze aanpak aanvullend op de 
aanpak Jeugdwerkloosheid en de 
pogingen van het college om mensen 
weer aan het werk te helpen.
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armoede een urgent probleem is dat 
ruim 20% van de Amsterdammers 
treft. Dat vraagt behalve om maat
schappelijke discussie om directe 
actie. 

Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 staat de missie van  
het college voor armoede beschre
ven. In hoofdstuk 3 staan de zeven 
actielijnen met bijbehorende maat
regelen. Deze actielijnen zijn geba
seerd op zeven kernproblemen die 
voortvloeien uit de portretten van  
de bovengenoemde minima. 

Het gaat om de volgende actielijnen: 

a.   Meedoen ongeacht de dikte  
van je portemonnee 

b.  Kansen voor kinderen 
c.  Werkende minima 
d.  Meer financiële armslag voor 

minima 
e. Aanpak van schulden 
f. Gezondheid en armoede 
g. Betaalbaar wonen
 
In hoofdstuk 4 zijn de portretten van 
de vijf bovengenoemde Amsterdam
mers te vinden met een koppeling 
naar de maatregelen uit hoofdstuk 3. 



Gelijke kansen voor  
alle kinderen
Preventie van armoede begint op 
jonge leeftijd. Kinderen uit minima
huishoudens verdienen dezelfde 
kansen op ontplooiing als hun 
leeftijdsgenoten uit meer welvarende 
gezinnen. Sport en cultuur dragen 
bijvoorbeeld bij aan een goede 
ontwikkeling. We stimuleren deelna
me hieraan en breiden bestaande 
regelingen, zoals de Stadspas en 
Scholierenvergoeding, uit.

Armoede: meer dan  
inkomen alleen
We weten uit onderzoek dat armoe
de gepaard gaat met andere proble
men, zoals een slechte gezondheid, 
sociaal isolement en werkloosheid. 
Alleen een integrale aanpak kan dan 
ook structureel antwoord bieden op 
het armoedevraagstuk. Dit aanvals
plan beschrijft zo’n integrale aanpak. 
Belangrijke onderdelen van het plan 
zijn volwaardig meedoen, ongeacht 
de dikte van je portemonnee en 
investeren in de gezondheid van 
minima.

Elke euro telt
Elke euro uit de armoedemiddelen 
die niet naar de minima gaat is er een 

te veel. We willen een maximaal 
bereik en gebruik van de regelingen 
voor de armste Amsterdammers. We 
gaan de regelingen toegankelijker 
maken en digitaliseren, zodat mensen 
met een druk op de knop alle 
regelingen krijgen waar ze recht op 
hebben.

In de schuldhulpverlening werken we 
met een innovatieve aanpak. We 
voeren experimenten uit waarvan we 
de resultaten continu monitoren.

Investeren in werkende 
minima
Een van de eerste maatregelen van 
dit college was om de inkomensgrens 
voor de minimaregelingen te 
verhogen van 110 naar 120% van het 
wettelijk sociaal minimum. Met deze 
nieuwe grens bereikt het college 
meer werkende minima en verkleint 
het de armoedeval. Amsterdammers 
die uit de bijstand komen, gaan er 
niet meer op achteruit, maar merken 
dat werk echt loont. Onder werkende 
minima bevinden zich relatief veel 
zzp‘ers.

We investeren in werkende minima 
door deze groep scholingsvouchers 
en leningen aan te bieden. Hiermee 

kunnen zij investeren in zichzelf en de 
kans op een beter betaalde baan 
vergroten. Scholing moet ook de 
positie van zzp’ers die het moeilijk 
hebben verbeteren.

Amsterdamse solidariteit 
versterken
Amsterdammers zijn van oudsher 
solidair met hun stadsgenoten die 
het moeilijk hebben. Vandaag de dag 
zijn er tal van initiatieven in de stad 
om minima te helpen. Het college 
sluit daar graag bij aan, want armoe
de tegengaan kan de gemeente niet 
alleen. Armoede vraagt om een geza
menlijke aanpak, met bedrijven, met 
maatschappelijke organisaties en met 
Amsterdammers zelf.

De komende periode wil het college 
met alle partners in de stad aan de 
slag om armoede aan te pakken. We 
reserveren geld voor nieuwe plannen 
van Amsterdammers voor armoede
bestrijding. Met hen willen we ervoor 
zorgen dat de vooruitgang van de 
stad ook winst betekent voor de 
Amsterdamse minima, want Amster
dam dat zijn we samen. 

• 8 9 •



In de bijgevoegde analyse staan zeven kernproblemen beschreven 
waar minima veelal mee te maken hebben, van schulden tot hoge 
woonlasten. 

Deze problemen staan in de inleiding 
van dit document ook op een rij en 
laten eens te meer zien dat actie 
nodig is. Hieronder staan de zeven 
actielijnen waarmee het college de 
komende jaren armoede op integrale 
wijze wil aanpakken. Vanaf de 
volgende pagina staan per actielijn 
bestaande en nieuwe maatregelen 
beschreven.

Actielijn 1:  meedoen ongeacht de 
dikte van je portemonnee 

Actielijn 2: kansen voor kinderen 

Actielijn 3: werkende minima 

Actielijn 4:  financiële armslag voor 
minima 

Actielijn 5: aanpak van schulden 

Actielijn 6: gezondheid en armoede 

Actielijn 7: betaalbaar wonen 

3 Aanpak
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Armoede gaat samen met uitsluiting. Mensen met een laag inkomen 
staan vaker langs de kant dan andere Amsterdammers. Zo zijn ze 
minder vaak lid van een vereniging en vaker sociaal geïsoleerd, blijkt 
uit onderzoek van Onderzoek & Statistiek (O&S). Ook bleek onlangs 
uit een rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) dat de 
levens van Amsterdamse minima weinig overlap vertonen met die 
van succesvolle, hogeropgeleide Amsterdammers. 

Dit college vindt dat alle Amsterdammers moeten kunnen meedoen 
ongeacht de dikte van hun portemonnee. We streven naar een 
inclusieve stad, waarin plek is voor iedereen. Weinig geld hebben is 
tot daar aan toe, langs de kant staan is onacceptabel. Het college  
wil financiële drempels dan ook wegnemen. Mensen moeten naar de 
bibliotheek en een museum kunnen gaan, ondanks hun smalle beurs. 
Met instrumenten als de Stadspas en gratis OV voor ouderen maakt 
het college meedoen mogelijk. 

Daarnaast zijn we van plan om minima die participeren, bijvoorbeeld 
via vrijwilligerswerk, een extra steuntje in de rug te geven. Dit 
college gelooft meer in een wortel dan een stok om mensen te 
stimuleren tot actie. Een mooi voorbeeld van een positieve stimulans 
is een systeem van participatievouchers die minima kunnen verdie-
nen met activiteiten in de buurt en die ze in dezelfde buurt kunnen 
verzilveren bij lokale ondernemers. Dat is behalve voor de minima 
ook goed voor de lokale economie. 

Maar de gemeente is niet alleen aan 
zet. Ook bedrijven, maatschappelijke 
organisaties en Amsterdammers zelf 
hebben een rol. De betrokkenheid 
van mensen bij elkaar is een cruciaal 
onderdeel van een inclusieve stad.. 

De gemeente kan minima ondersteu
nen, financiële drempels wegnemen 
en beloningen in het leven roepen,  
maar dat alles werkt alleen in de 
juiste omgeving. Als kinderen zich 
niet welkom voelen op een sportver

Actielijn 1:

meedoen  
ongeacht de dikte van je portemonnee
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Ivaima: “Vriendinnen en uitgaan passen nu niet 

in mijn leven en leuke dingen kan ik toch niet 

betalen. Ik geef het geld liever uit aan mijn 

kinderen.“



eniging of ouders zich niet uitgeno
digd voelen om te participeren op 
school, zullen ze afhaken. Positieve 
voorbeelden laten het effect zien van 
een uitnodigende omgeving. Zo 
komen op de buurtcamping – een 
jaarlijks terugkerend kampeerevene
ment in een aantal Amsterdamse 
parken – buurtbewoners uit verschil
lende lagen van de bevolking samen.  
Dat levert duurzame contacten op 
tussen mensen die elkaar anders 
nooit zouden spreken. 

Hieronder volgen de maatregelen die 
het college gaat nemen om meedoen 
mogelijk te maken. 

MAATREGEL 
GESTART IN 2015

Gratis OV voor  
oudere minima
De oudere minima hebben recht op 
gratis OV en de evaluatie van deze 
regeling laat zien dat veel ouderen 
hier gebruik van maken en dat het 
een concrete bijdrage levert om uit 
sociaal isolement te voorkomen. 
Gezien het succes heeft het college 
deze regeling voortgezet en uitge
breid. Zo mogen ouderen nu ook 
voor 9 uur gratis reizen. 

NIEUWE 
MAATREGELEN 2015 

Versterken maatschappelijke 
initiatieven 
De aanpak van armoede is niet alleen 
een zaak van de overheid. De 
Amsterdamse samenleving is ook een 
belangrijke bron van initiatieven om 
armoede te verzachten. Neem de 
Voedselbank in Zuid, waar veel meer 
gebeurt dan alleen voedselpakketten 
uitdelen. Zo wordt er kleding geruild 
en financieel advies gegeven. De 
gemeente wil een platform voor 
maatschappelijke initiatieven mogelijk 
maken en gaat financiële middelen 
beschikbaar stellen om waardevolle 
initiatieven een stap verder te 
brengen.

Doorontwikkelen Pact  
voor Amsterdam en  
Elftal tegen de armoede 
Het Elftal en het PACT zijn netwerken 
van bedrijven, maatschappelijke 
organisaties en de gemeente. Samen 
gaan deze partners de strijd aan 
tegen armoede in de stad. Dat doen 
ze door gezamenlijke nieuwe 
projecten te starten, bestaande 
initiatieven te versterken en bij te 
dragen aan een bredere bewustwor

ding van de Amsterdamse armoede
problematiek. Het college wil de 
waardevolle rol van het Elftal en het 
Pact verstevigen door het netwerk 
van bedrijven en maatschappelijke 
organisaties te verbreden en te 
versterken en streeft ernaar dat er 
meer initiatieven worden onder
steund en ontwikkeld.

Uitbreiding van  
de Omarmprijs
De Omarmprijs beloont het beste 
maatschappelijke initiatief om 
armoede in de stad te bestrijden.  
Tot nu toe was de prijs bedoeld  
voor acties vanuit het MKB. Het 
college wil de Omarmprijs meer 
aandacht en publiciteit geven en  
de prijs openstellen voor bedrijven, 
instellingen en burgerinitiatieven. 

Stadspas 2.0 
Het college start in 2015 met de 
ontwikkeling van de Stadspas voor 

de toekomst. In september 2015 
introduceert de gemeente de digitale 
Stadspas. Deze digitale pas maakt 
het mogelijk om het pasgebruik te 
volgen en het aanbod aan te passen 
aan de vraag. Het college wil de 
Stadspashouders een actievere rol 
geven, onder meer door hen mee te 
laten denken over het aanbod en 
gebruikers de mogelijkheid te geven 
zelf activiteiten te organiseren als 
onderdeel van het aanbod. De stip 
op de horizon is de introductie van 
een Amsterdampas voor alle Amster
dammers. Het college gaat dit 
product onderzoeken zodat Amster
dammers, arm en rijk, door allerlei 
aanbod met elkaar in contact komen 
en zo bijdragen en deelnemen aan 
de inclusieve stad. 

Buurtactivering: verbinden, 
versterken en verlichten
Het college gelooft in een aanpak 
waarbij minima met een uitkering en 

Actielijn 1: meedoen ongeacht de dikte van je portemonnee
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Zzp’er Sjors: “Ik ben regelmatig eenzaam,  

al heb ik een vriendenkring. Ik mis een  

werkritme en collega’s om me heen.”
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een afstand tot de arbeidsmarkt 
gezamenlijk werken aan de verbete
ring van hun situatie. Onder begelei
ding van een trainer / coach werken 
bijstandsgerechtigden groepsgewijs 
aan verschillende modules. Allereerst 
stellen de deelnemers een persoon
lijk ontwikkelplan op, zodat ze weten 
wat ze gedurende het traject willen 
bereiken. Ten tweede gaan ze 
gezamenlijk aan de slag om activitei
ten op te zetten die ten goede 
komen aan de eigen buurt of wijk. 
Het is een manier om eigen talent te 
kunnen te ontwikkelen. Ten derde 
helpen ze elkaar met ideeën en 
ervaringen om op een goede manier 
uit te kunnen komen met weinig 
financiële middelen. Het gehele 
programma versterkt de zelfredzaam
heid van het individu en de kracht 
van de groep. 

MAATREGELEN 
IN VOORBEREIDING 

Participatievouchers 
De participatievoucher is een 
instrument om uitkeringsgerechtig
den met een grote afstand tot de 
arbeidsmarkt te stimuleren om mee 
te doen en hen hiervoor te belonen. 
De gemeente wil met deze maatregel 
voortbouwen op goede voorbeelden 
in de stad. Het idee is om de partici
patievoucher inwisselbaar te maken 
voor zaken als een maaltijd, een 
knipbeurt bij een kapper in de buurt 
of een cursus gericht op persoonlijke 
ontwikkeling. Door participatievou
chers te verbinden aan ontmoetings
plekken in buurten kunnen ze ook 
bijdragen aan ontmoeting en sociale 
cohesie.

Gratis bibliotheekpas  
volwassenen 
Amsterdamse minimakinderen 
kunnen al gratis gebruik maken van 
de bibliotheek, volwassen minima 
krijgen via de Stadspas korting op de 
bibliotheekpas. Het college wil 
bekijken of de bibliotheekpas ook 
aan volwassenen gratis verstrekt kan 
worden. 

Integrale aanpak proeftuinen
Armoede wordt vaak veroorzaakt 
door een complex van problemen 
zoals een slechte gezondheid, 
schulden, werkloosheid en beperkte 
ontwikkelingskansen voor kinderen. 
Een integrale aanpak is daarom 
vereist maar ontbreekt vooralsnog. 
Het college wil daarom in een aantal 
buurten experimentele proeftuinen 
starten waarbij maximaal ingezet 
wordt op meerdere terreinen zoals 
gezond eten, bewegen, bijles, sociale 
vaardigheden, activering en werk 
voor de ouders. Het experiment 
wordt georganiseerd in en om de 
school, als centrale ontmoetingsplek 
voor ouders en kinderen. De ge
meente gaat deze integrale aanpak 
samen met betrokkenen vormgeven, 
waarbij de scholen een leidende rol 
hebben. Gedurende het traject 
worden effecten gemeten en een  
vergelijking gemaakt met locaties 
zonder een dergelijk programma. 
Binnen de aanpak staat leren en 
verbeteren centraal. Scholen en 
andere partners zoeken samen naar 
de beste manier om ontwikkelings
kansen voor kinderen te vergroten.  
Bij succes kan de aanpak worden 
uitgerold over de stad.

PROjECTEN 
STADSDELEN
In de stadsdelen gebeurt al veel  
op het gebied van participatie. Zie 
hieronder voorbeelden van mooie 
lokale projecten.

Oost: De Makkie
Makkie is een beloningsprogramma 
in de Indische Buurt. Het doel van 
Makkie is om bewoners actief te 
maken en een meer leefbare buurt te 
realiseren. Voor elk uur dat ze zich 
inzetten in de buurt, ontvangen 
bewoners een Makkie. De Makkies 
zijn te verzilveren bij lokale onderne
mers en maatschappelijk dienstverle
ners. Zo kunnen Makkiegebruikers in 
de Makkiewinkel aan het Sumatra
plantsoen hun haar laten knippen. 
Ook kunnen mensen met Makkies 
terecht in de supermarkt, bij bio
scoop Studio K en tal van andere 
aanbieders.

Zuid: Activering bij  
de Voedselbank
Stadsdeel Zuid werkt nauw samen 
met de Voedselbank Amsterdam. 
Sinds de oprichting in 2007 heeft de 
Voedselbank zich in Zuid ontwikkeld 
van een uitgiftepunt tot een plek 
waar klanten geactiveerd worden als 

Actielijn 1: meedoen ongeacht de dikte van je portemonnee
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vrijwilliger en vaardigheden opdoen. 
De Voedselbank is uitgebreid met 
onder andere een buurtwinkel, een 
kledingruilbeurs, het project ‘financi
ele zaken op orde’ en een Repaircafé. 
Ook is er een kookproject, waarbij 
klanten leren te koken met voedsel 
uit de natuur, een kappersproject en 
een maatjesproject waarbij voedsel
bankklanten worden gekoppeld aan 
studenten van de Hogeschool van 
Amsterdam.

Centrum: Underground 
Amsterdam Tour
Dit project van de Regenboog Groep 
zet voormalige dak en thuislozen in 
om rondleidingen in het Centrum te 
geven. Bij deze rondleidingen 
vertellen de gidsen hun persoonlijke 
verhalen over het leven op straat. Het 
is de enige nonprofit aanbieder van 
daklozenwandelingen in Amsterdam.  
Underground Amsterdam biedt de 
gidsen een zinvolle dagbesteding en 
een kleine vergoeding.

Agenda 2015 
•  Versterken maatschappelijke 

initiatieven (kosten: € 150.000) 
•  Doorontwikkeling PACT en Elftal 

(kosten: € 40.000)
•  Uitbreiding Omarmprijs  

(kosten: € 25.000)
•  Stadspas 2.0 (kosten: € 900.000)
•  Buurtactivering (kosten: € 270.000)

Onderzoeksagenda
•  Integrale aanpak proeftuinen 
•  Participatievouchers 
•  Gratis bibliotheekpas volwassenen

Actielijn 1: meedoen ongeacht de dikte van je portemonnee
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Meer dan een vijfde van de Amsterdamse kinderen groeit op in 
armoede. In sommige buurten, zoals de Kolenkit in West, is dit zelfs 
een op de drie. Deze kinderen kunnen vaak niet meedoen aan 
activiteiten die voor anderen niet meer dan normaal zijn, zoals 
sporten of op schoolreisje gaan. 

De Kinderombudsman deed in 2013 onderzoek naar de gevolgen 
van armoede voor kinderen. Een van zijn conclusies: de stress die 
geldgebrek veroorzaakt, zorgt voor fysieke en psychische klachten 
bij kinderen. Ook het sociaal isolement, als gevolg van armoede, 
komt duidelijk naar voren in het onderzoek: “Kinderen vinden het 
belangrijk om ‘erbij te horen’. Arm zijn betekent dat er geen geld is 
om deel te nemen aan de gewone activiteiten met andere kinderen, 
zoals je verjaardag vieren, meegaan naar de film of winkelen.” Het 
portret van de 13-jarige Daan laat de gevolgen zien van armoede. 
Hij kan niet met zijn vrienden mee naar Ajax en dezelfde dure 
kleding dragen.

Kortom, armoede leidt tot uitsluiting 
en beïnvloedt daarmee ook de 
toekomst van kinderen. De kans dat 
minimakinderen later ook in armoede 
belanden, is aanzienlijk. Uit recent 
onderzoek van het Centraal Bureau 
voor de Statistiek (CBS) blijkt dat 
kinderen van ouders met een 
uitkering een vierdubbele kans lopen 
om later zelf ook in de bijstand te 
komen. Eerder kwam het Sociaal 
Cultureel Planbureau al met vergelijk
bare cijfers. Uit het onderzoek 
Voorbestemd tot achterstand? kwam 

naar voren dat kinderen die opgroei
en in armoede een dubbele kans 
hebben op armoede op latere 
leeftijd. Bij langdurige armoede is  
die kans bijna vier keer zo groot.
Het college vindt het onverteerbaar 
dat een vijfde van de Amsterdamse 
kinderen start met een achterstand. 
Zij verdienen kans op een betere 
toekomst. Het vraagt nu om investe
ringen in gelijke kansen voor kinde
ren om te voorkomen dat de huidige 
minimakinderen de minimavolwasse
nen van de toekomst worden. Het 

Actielijn 2:

kansen voor kinderen

21 •

Daan: “Ik zou graag een cursus videobewerken 

of Photoshop willen doen, maar dat is heel duur. 

Zo’n Adobe Photoshopprogramma kost wel 

vijftig euro.”



college ziet het als een uitdaging en 
een plicht om voor kinderen een 
gelijk speelveld te creëren, zodat 
Samir uit Slotervaart net zoveel kans 
heeft als Sophie uit de Concert
gebouwbuurt om later arts, advocaat 
of timmerman te worden. 

De gemeente doet al veel om 
kinderen te ondersteunen. Zo  
zijn er diverse minimaregelingen  
voor kinderen en wordt via de 
Amsterdamse Aanpak Gezond 
Gewicht gewerkt aan een gezonde 
leefstijl bij kinderen. Hieronder staan 
nieuwe maatregelen voor (minima)
kinderen op een rij. 

NIEUWE 
MAATREGELEN 2015

In 2015 zet het college vooral in op 
uitbreiding en intensivering van het 
bestaande aanbod, zie hieronder. 

Doorontwikkeling Kindpakket
In 2014 is het college gestart met het 
Kindpakket voor kinderen van 11 tot 
en met 13 jaar. Het pakket bevat een 
waardebon voor deelname aan een 
activiteit in het Amsterdamse Bos, 
een bon voor een activiteit zoals 
zwemmen, muziekles of schaatsen en 

een kledingbon. Gezien het succes 
krijgt het Kindpakket nu een structu
reel vervolg. De gemeente bekijkt in 
2015 kijken hoe het pakket nog beter 
kan aansluiten op de behoeften van 
de kinderen. 

Uitbreiding activiteiten  
met de Stadspas 
Het college breidt de activiteiten 
voor kinderen uit met onder andere 
gratis museumbezoek, gratis zwem
men en uitjes naar (educatieve) 
trekpleisters buiten de stad, zoals de 
Zaanse Schans en het Muiderslot. 
Daarnaast wil het college de moge
lijkheid onderzoeken om andere 
kindregelingen – zoals de scholieren
vergoeding, het Jeugdsportfonds  
en het Kindpakket – te koppelen aan 
de Stadspas. Daardoor wordt het 
gebruiksgemak voor de doelgroepen 
vergroot. 

Uitbreiding 
Scholierenvergoeding 
De Scholierenvergoeding is een 
regeling voor schoolgaande kinderen 
uit minimagezinnen. Zij ontvangen 
een geldbedrag waarmee uitgaven 
voor de school, sport of culturele 
activiteiten betaald kunnen worden. 
Het college wil de Scholierenver

goeding verhogen om het wegvallen  
van de Langdurigheidstoeslag voor 
gezinnen met kinderen te compen
seren. 

PC-regeling 
Zodra kinderen uit minimagezinnen 
naar de middelbare school gaan, 
kunnen ze een laptop aanvragen.  
Het college gaat de bestaande 
PCregeling uitbreiden en verbete
ren. Naast de laptop en het internet
abonnement krijgen kinderen in de 
toekomst een softwarepakket 
meegeleverd. De regeling bestaat nu 
standaard uit een laptop, terwijl het 
gebruik van technische middelen op 
scholen verschilt. Sommige scholen 
werken bijvoorbeeld uitsluitend met 
Ipads. Het college onderzoekt of de 
verstrekking van de hardware meer 
afgestemd kan op de praktijk. 

Sportstimulering  
via jeugdsportfonds
Het college heeft extra geld gereser
veerd voor het Jeugdsportfonds, 
waarmee deelname aan sport onder 
(minima)kinderen wordt gestimu
leerd. Met de bijdrage vanuit het 
Jeugdsportfonds kan het lidmaat
schap van sportverenigingen worden 
betaald. Daarnaast zet het college 
gericht in op voldoende sportaanbod 
in die wijken waar veel minimagezin
nen wonen. Het college komt in mei 
2015 met een integraal plan. 

Uitbreiding  
jongerencultuurfonds
Voor kinderen uit minimagezinnen 
zijn culturele activiteiten, zoals 
muziekles en toneel, vaak te duur. 
Het Jongerencultuurfonds maakt  
het voor deze kinderen financieel  
mogelijk om een jaar lang deel te 
nemen aan een culturele activiteit 

Actielijn 2: kansen voor kinderen
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Ouders Mohammed: “We hopen het beste voor  

de toekomst van onze zoon. We willen dat hij goed 

terecht komt. Maar dat wil toch elke ouder?  

Het beste voor zijn kind.”
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naar keuze. De gemeente verhoogt 
de jaarlijkse bijdrage aan het fonds, 
zodat het JCF meer kinderen toe gang 
kan geven tot culturele activiteiten. 

MAATREGELEN 
IN VOORBEREIDING 

Integrale aanpak proeftuinen
Zie voor toelichting pagina 17.

Extra naschoolse activiteiten 
Een belangrijk speerpunt voor het 
college is dat kinderen zich optimaal 
kunnen ontwikkelen en hun talenten 
volop kunnen ontplooien. De 
gemeente gaat samen met scholen 
en instellingen voor naschoolse 
opvang een breed programma 
ontwikkelen, met activiteiten op  
het vlak van sport, muziek, cultuur  
en meer. Op die manier worden 
kinderen gestimuleerd om hun 
interesses en talenten te ontdekken 
en te ontwikkelen. Hierbij wordt 
aangesloten op het stedelijk kader 
Brede Talentontwikkeling (BTO)  
dat de wethouder onderwijs op dit 
moment ontwikkelt.

Vergoeding kosten  
Kinderopvang 
De hoge kosten van kinderopvang 
zijn voor veel minimagezinnen 
onbetaalbaar. Kinderen met risico op 
een taalachterstand in de leeftijd van 
2,5 tot 4 jaar hebben momenteel 
recht op vier dagdelen op een 
kinderdagverblijf of een peuterspeel
zaal. De gemeente komt in 2015 met 
een nieuw beleidsplan peutergroep/
VVE. Aanvullend op het bovenge
noemde aanbod wil het college voor 
de minimakinderen in 2015 starten 
met een experiment gratis kinderop
vang voor reintegrerende ouders. 
Het gaat om aanvullende dagdelen 
op de kinderdagverblijven of om 
aanbod via de naschoolse opvang 
voor kinderen van 4 of ouder. 
Tegelijkertijd wordt onderzocht of  
de regeling uitgebreid kan worden 
naar alle werkende minima. Gratis 
kinderopvang brengt veel voordelen. 
Zo kunnen reintegrerende ouders 
zich dan volledig concentreren op 
hun programma. Ook voor de 
kinderen zelf geeft kinderopvang 
voordelen, zoals de mogelijkheid  
om in contact te komen met andere 
kinderen.

PROjECTEN 
STADSDELEN
In de stadsdelen gebeurt al veel  
om kinderen kansen te geven. Zie 
hieronder een voorbeeld  van een 
mooi project. 

Nieuw-West: Hoe word je  
Rijk in Slotermeer?
De organisatie 125 procent heeft dit 
innovatieve schuldenpreventieproject 
uitgevoerd in opdracht van stadsdeel 
NieuwWest. Binnen het project  

zijn samen met jongeren zes korte 
voorlichtingsfilms gemaakt. De films 
laten zien hoe jongeren kunnen 
voorkomen dat ze in de schulden  
te belanden na hun 18e verjaardag. 
Elke film is opgedeeld in een  
thema, te weten: incassotraject, 
zorg  ver zekering, fraude en misbruik,  
mobiele telefoons, boetes en school. 
De première hiervan was op 15 april 
2014. 

Actielijn 2: kansen voor kinderen
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Agenda Aanvalsplan 2015 
•  Doorontwikkeling Kindpakket 

(kosten: € 2,5 miljoen) 
•  Uitbreiding Scholierenvergoeding 

(kosten: € 3 miljoen) 
•  Uitbreiding Jongerencultuurfonds 

(kosten: € 280.000)
•  Uitbreiding activiteiten Stadspas 

(kosten: € 900.000)
•  Uitbreiding PCregeling (kosten:  

€ 165.000)
•  Sportstimulering via Jeugdsport

fonds (kosten: € 3 miljoen)
•  Vergoeding huiswerkbegeleiding 

(kosten: nog te bepalen)

Onderzoeksagenda
•  Integrale aanpak proeftuinen
•  Extra aanbod via de naschoolse 

opvang
•  Vergoeding kosten kinderopvang



De portretten laten de kwetsbare positie zien van minima op de 
arbeidsmarkt. Ivaima heeft sinds haar 18e niet gewerkt, hoewel  
ze nu via vrijwilligerswerk in een opleidingstraject is gekomen met 
uitzicht op een baan. Sjors heeft als zzp’er soms wel en soms geen 
werk waardoor zijn inkomenspositie onzeker is. De vader van  
Mohammed heeft slechts enkele jaren gewerkt na zijn komst naar 
Nederland in 1985. Vanwege hartkwalen werkt hij niet meer. 

Het beeld uit de portretten vertoont parallellen met de ontwikkelin-
gen op de Amsterdamse arbeidsmarkt. Hoewel Amsterdam de 
eerste recessiegolf van 2009 redelijk goed doorstond, ondervindt  
de stad sinds 2012 de gevolgen van de crisis. Tussen 2010 en 2014 
steeg de werkloosheid van 6,8% naar 10,4%. 

De kwetsbare groepen zijn laag
opgeleiden, 55plussers, jongeren, 
Amsterdammers van nietwesterse 
afkomst, Amsterdammers met 
flexibele arbeidscontracten en 
zzp’ers. Van de nietwesterse 
bevolking van 15 t/m 64 jaar is op  
dit moment 24% werkloos tegenover 
6% van inwoners van Nederlandse 
afkomst. Van de laagopgeleiden is 
bijna 19% werkloos, van de hoogop
geleiden 5%. Sinds 2012 is de 
jeugdwerkloosheid gestegen, van 
16% in 2011 naar 20% in 2013. 
De meest kwetsbare groepen zijn 
jongeren zonder startkwalificatie en 
jongeren van nietwesterse afkomst. 

Een steeds groter deel van de 
Amsterdammers werkt met tijdelijke 
contracten, op uitzendbasis of als 
zelfstandige. De belangrijkste risico’s 
voor deze groep zijn minder baanze
kerheid, een lager of flexibel inkomen 
en een grotere kans om in de WW te 
belanden. Voor Amsterdam geldt dat 
een derde van de werkenden geen 
vast contract heeft met alle risico’s 
van dien. 

Het college wil werkende minima  
en in het bijzonder zzp’ers met een  
laag inkomen tegemoet komen en 
neemt daartoe de onderstaande 
maatregelen.

Actielijn 3:

werkende minima 
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Sjors: “Vanaf april 2013 ben ik zzp’er,  

noodgedwongen. Men wilde me niet in  

dienst nemen dus sindsdien verhuur ik me 

freelance als computerleraar en tennisleraar. 

Een vetpot is het niet.”



NIEUWE 
MAATREGELEN 2015

Arbeidstoeleiding  
werkende armen 
Sommige branches kennen momen
teel een tekort aan gekwalificeerd 
personeel. Het volgen en succesvol 
afronden van een erkende opleiding 
verhoogt kansen op de arbeidsmarkt. 
Taal is vaak een bottleneck om aan 
een opleiding te kunnen beginnen  
of deze succesvol af te ronden.  
De gemeente heeft in samenwerking 
met Capabel onderwijsgroep en  
het ROC van Amsterdam een aantal 
beroepsopleidingen op MBO 2 niveau 
geïnitieerd met extra aandacht voor 
taal. Dit aanbod is bedoeld voor 
zogeheten nietuitkeringsgerechtig
den (NUG’ers), zoals partners van 
werkende minima, die buiten het 
reguliere reintegratieaanbod vallen. 
Het vereiste instap taalniveau is A2.  
In twee jaar tijd kunnen deelnemers 
hun diploma behalen, hun Nederlands 
verbeteren en doen ze veel praktijker
varing op. De opleidingen sluiten aan 
bij de vraag op de arbeidsmarkt.

Scholingslening en 
scholingsvoucher 
Het college investeert met de 

scholingsvoucher en de scholings
lening in de ontwikkeling van 
werkende minima. Het doel is dat de 
deelnemers een baan vinden die 
beter betaalt. De scholingsvoucher 
wordt momenteel bij wijze van 
experiment uitgevoerd als onderdeel 
van de scholingslening De eerste 
groep deelnemers bestaat voor de 
helft uit vrouwen en voor een derde 
uit 45plussers. Ook partners van 
werkende armen worden bereikt en 
kunnen hiermee hun gezinsinkomen 
verruimen. De evaluatie laat goede 
resultaten zien. 

Korting op opleidingen  
en administratieve hulp  
voor zzp’ers
Het college wil de kansen van zzp’ 
ers met een laag inkomen op de 
markt verbeteren en daarmee de 
verborgen armoede onder deze 
groep verminderen. Investeren in 
scholing en opleiding is belangrijk 
om de eigen kennis actueel te 
houden en de positie op de markt  
te behouden en te verbeteren. 
Daarnaast blijkt dat veel zzp’ers hun 
financiële zaken niet goed op orde 
hebben waardoor ze in de problemen 
komen. De gemeente gaat via 
kortingen de toegang tot opleidin

gen voor deze groep vergroten. 
Daarnaast krijgen zzp’ers een korting 
op de kosten voor administratieve 
hulp. Bekeken wordt of deze vergoe
dingen gekoppeld kunnen worden 
aan de Stadspas.

MAATREGELEN  
IN ONDERZOEK  
Of VOORBEREIDING 

Korting collectieve  
werkruimte zzp’ers 
Zzp’ers met een laag inkomen 
hebben behoefte aan goedkope 
werkruimte op een locatie waar ze 
ook andere zelfstandigen kunnen 
ontmoeten. Er zijn enkele particuliere 
initiatieven waar werkruimtes 
aangeboden worden, soms ook 
gratis. Het college gaat onderzoeken 
of er behoefte is aan meer locaties 
met gratis voorzieningen.

PROjECTEN 
STADSDELEN
In de stadsdelen gebeurt er al veel 
op het gebied van werk. Zie hieron
der een voorbeeld  van een mooi 
project. 

Zuidoost: Yo! Pro!
YoPro! is een project voor 25 jonge
ren in Zuidoost van 15 tot 27 jaar. Het 
doel van het project is om jongeren 
uit Zuidoost te ondersteunen en te 
begeleiden in het zoeken naar werk 
of een passende studie, ze te 
empoweren en hun talenten verder 
te ontwikkelen. Het gaat om jonge
ren die in een kwetsbare positie 
verkeren door een combinatie van 
problemen, zoals (voortijdig) school
verlaten, werkloosheid en schulden. 
De resultaten zijn positief: een groot 
deel van de jongeren heeft inmiddels 
werk of volgt een stage of opleiding.

Actielijn 3: werkende minima
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Agenda Aanvalsplan 2015 
•  Arbeidstoeleiding werkende  

armen (kosten: € 144.000) 
•  Scholingsvoucher (kosten:  

€ 102.000)

Onderzoeksagenda
•  Vergoeding collectieve werkruimte 

zzp’ers 
•  Korting op opleiding en admini

stratieve hulp voor zzp’ers



Het gaat goed met Amsterdam. Na jaren van crisis zit de stad weer 
in de lift. De woningmarkt vertoont tekenen van herstel, het toeris-
me trekt aan en de horeca draait overuren. Mooie ontwikkelingen, 
maar een keerzijde van de medaille is dat een groeiende groep 
Amsterdammers er niet of nauwelijks van profiteert. In 2013 had 
meer dan 20% van de Amsterdamse bevolking een laag inkomen,  
in totaal zo’n 82.000 huishoudens. 

Deze groep wordt dagelijks geconfronteerd met de gevolgen van 
hun smalle beurs. Een ritje met de tram naar familie, een feestje voor 
een jarig kind en een bezoek aan het ziekenhuis zijn voor hen niet 
vanzelfsprekend. Ze lopen risico om langs de kant te staan. Daar 
komt bij dat geldzorgen een enorme wissel trekken op het denk- en 
handelingsvermogen van mensen. Dat blijkt uit het boek Schaarste 
van Princeton-psycholoog Shafir en Harvard-econoom Mullainathan. 
De schrijvers tonen aan dat schijnbaar domme keuzes van minima 
worden ingegeven door de ellende waarin mensen verkeren. Als het 
leven overleven is dan ontbreekt rust en ruimte in je hoofd om na te 
denken over je toekomst. Daarom is geldzorgen oplossen een 
essentiële stap om uit de armoede te komen. Alleen dan zijn mensen 
in staat om hun eigen kracht aan te boren.

Inkomensondersteuning vanuit de 
gemeente voor mensen met een laag 
inkomen is dan ook geen overbodige 
luxe. Het scala aan regelingen is 
breed: van een Scholierenvergoeding 
voor schoolgaande kinderen uit 
minimagezinnen tot gratis OV voor 
ouderen met een laag inkomen. Veel 
minima maken echter geen gebruik 
van deze regelingen en laten 

daarmee geld liggen. Dat zien we 
terug in de portretten. Zo kent de 
13jarige Daan de Stadspas, maar 
niet de PCregeling en is zzp’er Sjors 
helemaal niet op de hoogte van het 
gemeentelijke aanbod. 

Actielijn 4:

meer financiële  
armslag voor minima
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Daan: “Als ik kinderen zoals ik zou mogen 

helpen, zou ik mijn eigen sportvereniging  

oprichten met een lage contributie voor  

voetbal en zwemmen. Want met de Stadspas 

scheelt het maar 50 cent.”



Ook cijfers laten zien dat het gebruik 
van de regelingen uiteenloopt. Zo lag 
het gebruik van de Stadspas in 2011 
onder de 50% en voor de Scholieren
vergoeding op bijna 60%. De Stads
pas werd in Noord bovengemiddeld 
vaak aangevraagd en de Scholieren
vergoeding was populair in een aantal 
buurten in NieuwWest. In stadsdeel 
Centrum was het gebruik van deze 
regelingen beneden gemiddeld. 

Het college wil meer minima berei
ken met de gemeentelijke regelin
gen. Hieronder staat beschreven wat 
we gaan doen om hier verandering in 
te brengen. 

MAATREGELEN 
GESTART IN 2015

Inkomensgrens minima-
regelingen naar 120% WSM 
Voor de minimaregelingen van de 
gemeente gold jarenlang een 
inkomensgrens van 110% van het 
Wettelijk Sociaal Minimum (WSM). Dit 
college heeft de inkomensgrens voor 
minimaregelingen verhoogd van 110 
naar 120% van het WSM. Hierdoor 
kunnen 15.000 minimahuishoudens 
meer dan voorheen een beroep doen 
op de gemeente voor inkomenson

dersteuning. Het gaat vooral om 
werkende minima, ouderen en 
kinderen die voorheen buiten de boot 
vielen. De nieuwe grens verkleint 
bovendien de armoede val, omdat de 
inkomensondersteuning niet meteen 
wegvalt als mensen aan het werk 
gaan, zoals voorheen. Zo wordt het 
aantrekkelijker voor mensen om een 
baan te vinden. 

NIEUWE 
MAATREGELEN 2015

Huisraadvergoeding 
Voor veel mensen is de vervanging 
van een kapotte koelkast of gasfor
nuis een enorme uitgave die ze niet 
kunnen betalen, laat staan in een 
keer. De rubriek ‘Amsterdammer 
helpt Amsterdammer’ in het Parool 
geeft hier wekelijks voorbeelden van.  
Met de huisraadvergoeding gaat de 
gemeente mensen in schrijnende 
gevallen helpen bij de aanschaf van 
essentiële huisraad. 

ID-kaart
Het is een wettelijke verplichting dat 
mensen zich kunnen identificeren. 
Het college kiest er daarom voor om 
minima een gratis IDkaart te 
verstrekken. Vanaf september 2015 

kunnen minima de gratis IDkaart 
aanvragen bij de gemeenteloketten. 

Toegankelijke regelingen 
Het college gaat de aanvraag van 
regelingen makkelijker maken. De 
eerste stap is één aanvraagprocedure 
voor meerdere minimaregelingen. De 
tweede stap is het digitaliseren van 
de aanvraag, zodat mensen met een 
druk op de knop alle regelingen, 
waar ze recht op hebben, kunnen 
aanvragen. Ook gaat de gemeente 
onderzoeken of we regelingen, zoals 
de Scholierenvergoeding en het 
Jeugdsportfonds, kunnen koppelen 
aan de Stadspas. De inzet van het 
college is duidelijk: alle Amsterdam
mers die recht hebben op regelin
gen, moeten die ook ontvangen. Dat 
geldt ook voor kwetsbare groepen, 
zoals laaggeletterden, (Licht) Verstan
delijk Beperkten en digibeten. De 
eerste stap naar verbetering is al 
gezet. O&S heeft onderzoek gedaan 
naar hoe we de bekendheid en het 

bereik van de minimaregelingen 
kunnen vergroten. De uitkomsten 
worden gebruikt om de regelingen 
doelmatiger en doeltreffender te 
maken.

Communicatie-offensief 
Het college zet stevig in op commu
nicatie om de regelingen beter onder 
de aandacht van minima te brengen. 
De schriftelijke communicatie wordt 
onder de loep genomen en het 
taalgebruik vereenvoudigd. Ook 
organiseert de gemeente bijeenkom
sten om intermediairs, zoals hulpver
leners en leerkrachten, voor te lichten 
over het aanbod. Verder doet O&S 
onderzoek naar het bereik van de 
minimaregelingen. De uitkomsten 
hiervan neemt de gemeente mee in 
de communicatiestrategie. Een 
specifieke doelgroep waaraan het 
college aandacht wil besteden, zijn 
zzp’ers en andere werkende minima. 
Voor deze groep wordt communica
tie op maat ontwikkeld. 

Actielijn 4: meer financiële armslag voor minima
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Jan: “We hebben geluk dat we vanaf 1 januari 

binnen de voorzieningendoelgroep van 120%  

vallen.”
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Ervaringsdeskundigen 
Het college wil dat de werkwijze en 
het aanbod van de minimaregelingen 
beter aansluit bij de behoeften van 
de mensen zelf. Het college wil 
ervaringsdeskundigen opleiden en 
inzetten om de kloof te dichten 
tussen de leefwereld van minima en 
de systeemwereld van de overheid 
en instanties. Ook leiden ervarings
deskundigen andere minima toe naar 
de beschikbare voorzieningen. De 
gemeente start in 2015 met de inzet 
van ervaringsdeskundigen. 

MAATREGELEN 
IN VOORBEREIDING 

Rekentool 
De gemeente gaat een rekentool 
ontwikkelen voor Amsterdamse 
minima. Mensen kunnen met behulp 
van de tool berekenen hoe hoog hun 
inkomen is inclusief alle toeslagen en 
regelingen. Zo kan iemand ook zien 
wat de financiële gevolgen zijn als je 
de stap naar een betaalde baan 
maakt. De tool kan minima daarnaast 
ondersteunen bij het beheer van hun 
budget: hij houdt bij wat iemand in 
de maand nog te besteden heeft en 

wijst mensen op goedkope aanbie
dingen. De gemeente gaat de tool  
in samenwerking met het Nibud 
ontwikkelen voor internet en smart
phone. 

PROjECTEN 
STADSDELEN
Inkomensondersteuning gebeurt op 
stedelijk niveau. Stadsdelen onder
steunen hierbij, bijvoorbeeld op het 
gebied van communicatie. Zie 
hieronder een voorbeeld van een 
mooi communicatieproject.

West: Pak je Kans kaarten
Stadsdeel West heeft het kaarten
pakket “Pak je kans” ontwikkeld. Dit 
doosje bevat kaarten met informatie 
over minimaregelingen. Professionals 
kunnen de kaarten gebruiken om 
mensen voor te lichten over de 
regelingen waar ze recht op hebben. 
Het doosje met kaarten omvat een 
overzicht van alle landelijke, stedelij
ke en lokale regelingen waar mensen 
gebruik van zouden kunnen maken, 
plus een kalender waarop staat 
aangegeven welke deadlines er 
gelden voor welke regelingen. 
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Agenda Aanvalsplan 2015 
•  IDkaart (kosten: € 1,5 miljoen)
•  Vergroten bereik en gebruik van 

minimaregelingen (totale kosten:  
€ 2 miljoen) 

•  Huisraadvergoeding (kosten:  
€ 500.000)

•  Ontwikkelen Rekentool  
(kosten: nog te bepalen)

•  Ervaringsdeskundigen  
(kosten: € 50.000)

Onderzoeksagenda 
•  Minimaregelingen koppelen aan  

de Stadspas
•  Communicatiestrategie werkende 

minima (waaronder zzp’ers) 



Eén op de zes Nederlandse huishoudens heeft problematische 
schulden of loopt een verhoogd risico daarop. Dit blijkt uit het 
onderzoek Huishoudens in de rode cijfers uit 2012. In Amsterdam is 
dit aandeel waarschijnlijk nog hoger vanwege de grootstedelijke 
problematiek. 

Door de crisis en bezuinigen zijn de schulden de afgelopen jaren 
bovendien gegroeid. Dit uit zich in een toenemend beroep op de 
schuldhulpverlening in Amsterdam, in het bijzonder onder jongeren 
en (ex-)zelfstandigen. Schulden worden ook steeds complexer: 
mensen krijgen steeds hogere schulden, hebben te maken met  
meer schuldeisers en kampen met achterliggende problemen. 

In de portretten zien we hoe zwaar de schulden drukken op het 
leven van mensen, zoals alleenstaande moeder Ivaima. Onverant-
woorde uitgaven uit het verleden achtervolgen haar tot op de dag 
van vandaag. Zij en haar twee dochters hebben door alle aflossingen 
een leefbudget van slechts € 120 per maand. 

Het college wil minima zoveel 
mogelijk ondersteunen bij geld
problemen. Mensen moeten niet hun 
leven lang achtervolgd worden door 
vergissingen uit het verleden, maar 
een nieuwe kans krijgen. Een 
sleutelwoord daarbij is ondersteunen. 
Overbelaste minima moeten we niet 
lastig vallen met ingewikkelde, 
bureaucratische procedures en 
onleesbare brieven, maar waar 
mogelijk ondersteunen, bijvoorbeeld 
door tijdelijk het beheer van hun 

budget over te nemen. Dit soort 
maatregelen verzacht de gevolgen 
van de armoede en vormt een 
vangnet dat de val naar beneden 
breekt. Het vangnet is tegelijkertijd 
een springplank. Ondersteunen 
creëert namelijk ruimte om na te 
denken over de toekomst en stappen 
te zetten naar een beter leven. 

Om minima te ondersteunen is een 
effectieve schulpverlening is een 
vereiste. De afgelopen jaren heeft 

Actielijn 5:
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Ivaima: “Mijn grootste zorg zijn de schulden 

die ik heb. De schuldsanering is niet goed 

geregeld. Deurwaarders blijven maar komen, 

al drie jaar lang. Mensen in de wijk worden uit 

hun woning gezet. Wanneer houdt dat op?”



Amsterdam stappen gezet in die 
richting. Zo zijn de wachtlijsten voor 
schuldhulpverlening opgelost. Dat zijn 
mooie resultaten, maar het kan en 
moet nog beter. We zetten dan ook in 
op een verdere verbetering van de 
schuldhulpverlening en op preventie. 
Hieronder staan de belangrijkste 
maatregelen binnen de schuldenaan
pak op een rij. 

EXPERIMENTEN  
UIT DE fOCUSAANPAK

De afgelopen maanden heeft de 
gemeente samen met haar partners 
in het veld een grondig onderzoek 
uitgevoerd naar de schuldenproble
matiek en de huidige aanpak. Daaruit 
is een aantal experimenten voort 
gekomen die in 2015 van start gaan, 
zie hieronder. Bij succes krijgen deze 
projecten een structureel karakter. 

1.  Laaggeletterde Amsterdammers 
financieel zelfredzaam: verhogen 
van financiële zelfredzaamheid en 
het voorkomen van schulden 
door het volgen van een cursus
module door minima. 

2.  Voorlichting aan kinderen met 
een licht verstandelijke beper-
king: door gerichte informatie te 

geven, voorkomen dat kinderen 
op vroege leeftijd in de schulden 
raken. 

3.  Vroegsignaleren van schulden  
bij jongeren: zo vroeg mogelijk 
signaleren en ondersteunen van 
18 t/m 21jarigen die een 
betalingsachterstand hebben. 

4.  Budgetgesprek op maat: lichte 
ondersteuning in de vorm van 
gesprekken met de nadruk op 
inkomensreparatie en het op orde 
brengen van de vaste lasten. 

5.  Vraaggericht werken: na aanmel
ding formuleert de klant zelf zijn 
hulpvraag met behulp van een 
vragenlijst. 

6.  Maatwerk voor kwetsbare 
doelgroepen: de instellingen 
voor de geestelijke gezondheids
zorg krijgen een vaste 
schuldhulpver lener in dienst die 
de minima met schulden beter  
en vroegtijdiger hulp biedt. 

7.  Uitbreiding diensten Krediet-
bank: het aanbod en de expertise 
bij de Kredietbank wordt uitge
breid om de specifieke groepen 
beter te kunnen ondersteunen 
(huizen bezitters / zzp’ers). 

8.  10.000 Fonds/Eerst schulden 
aflossen: de gemeente wil met 
dit fonds kleine schulden inlossen 

die de klant later terugbetaalt.  
Zo zijn minima sneller geholpen 
en de maatschappelijke kosten 
worden beperkt. 

9.  Afspraken met overheidsschuld-
eisers: schuldhulpverleningsorga
nisaties en (semi) overheidsinstan
ties willen tot betere structurele 
samenwerkingsafspraken komen. 

10.  Aanpak schulden op de werk-
vloer/Werkgevers signaleren: 
werknemers met (risico op) 
problematische inkomensposities 
moeten eerder in beeld komen en 
tijdig hulp krijgen, zodat het aantal 
mensen met loonbeslag afneemt 
en het ziekteverzuim daalt. 

NIEUWE  
MAATREGELEN 2015

Ondersteunen
Elke woningontruiming is er voor het 
college een te veel. Voor het college 
een reden om de pilot ‘Inhouden 
vaste lasten’ verder uitbreiden. Via 
deze aanpak worden er verschillende 
vormen van budgetbeheer ingezet 
om mensen met ernstige financiële 
problemen voor een bepaalde 
periode te ondersteunen. Zo ontstaat 
er meer rust en ruimte voor mensen 
om problemen de baas te worden en 
stappen te nemen voor een betere 
toekomst. De aanpak vraagt een 

Actielijn 5: aanpak schulden 
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Vader Mohammed: “Ik heb zelf bij de gemeente 

gevraagd om budgetbeheer, om problemen te  

voorkomen. Want die zie je bij veel gezinnen.”
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nauwe samenwerking tussen ge
meente en corporaties.

Doorontwikkelen  
Vroeg Eropaf
Mensen met een betalingsachter
stand van de huur, de zorgpremie of 
de gemeentelijke belasting komen  
in aanmerking voor de Amsterdamse 
methode Vroeg Eropaf. De eerste 
stap in deze aanpak is een adviesge
sprek aan huis om problemen en 
oplossingen in kaart te brengen. De 
instellingen voor maatschappelijke 
dienstverlening en woningcorporaties 
gaan samen aan de slag om het 
aantal meldingen verder te vergroten 
en de werkwijze te verbeteren zodat 
de betrokkenen sneller en beter 
geholpen worden. 

Communicatiecampagne 
Veel mensen schamen zich voor hun 
geldproblemen waardoor hulp vaak 
te laat wordt ingeroepen. De 
gemeente wil een brede campagne 
starten om het onderwerp ‘schulden’ 
uit de taboesfeer te halen. De 
campagne geeft informatie over de 
beschikbare hulpverlening en zorgt 
dat problematische situaties eerder 

opgemerkt worden. De specifieke 
doelgroepen worden voorgelicht 
over de schuldhulpverlening bij de 
organisatie voor maatschappelijke 
dienstverlening (MaDi). 

Schuldhulpverlening bij 
gebiedsteams 
Het college zet in op vroegsignale
ring en snellere hulp bij schulden. Dat 
vraagt om intensieve samenwerking 
met hulpverleners in de wijken. Alle 
gebiedsteams, zoals het wijkzorg
team, activeringsteam of Samen 
DOEN team, krijgen een vaste 
contactpersoon Schuldhulpverlening. 
Deze contactpersonen hebben een 
training gevolgd over armoede en 
schuldhulpverlening.
 
Lobby G4 
De G4 brengen, samen met de 
verschillende overheidsschuldeisers 
(Centraal Justitieel Incassobureau  
en Rijksbelastingdienst), de proble
matiek onder de aandacht bij de 
betreffende ministers en staatsse 
cretarissen. 

Cursus Taal en persoonlijke 
administratie 
Amsterdammers die de Nederlandse 
taal onvoldoende beheersen, hebben 
een verhoogd risico om in armoede 
te raken. Daarnaast is die groep vaak 
slecht op de hoogte van regelingen, 
wetgeving en instanties, wat hen 
eerder in financiële problemen 
brengt. Het college wil de zelfred
zaamheid van deze groep op het 
gebied van financiële administratie 
versterken door hen gecombineerde 
cursussen Nederlandse taal en 
financiële administratie te bieden. 
Het cursusaanbod varieert in niveau 
en is afgestemd op laaggeletterden, 
beginners en gevorderden. 

Buurt budgetconsult
Armoede en schuldenproblemen 
worden vaak veroorzaakt door het 
onvermogen van mensen om hun 
financiën goed te beheren. Daardoor 
maken zij soms geen gebruik van 
voor hen bestemde regelingen of 
maken per abuis juist onterecht 
gebruik van regelingen. Het te veel 
ontvangen geld, dat ze moeten 
terugbetalen aan instanties, is vaak 
al besteed en zo worden onbewust 
en ongewild schulden opgebouwd. 

De gemeente wil met de maatregel 
‘Budget op maat’gesprekken de 
huidige infrastructuur in de wijken 
van financiële cafés en sociaal 
raadslieden uitbreiden. De consulen
ten werken nauw samen met lokale 
professionals van Wijkzorg, Om het 
kind, Samen DOEN en de active
ringsteams.

MAATREGELEN 
IN VOORBEREIDING 

Experimenten uit de  
focusaanpak 
In de voorbereiding van de nieuwe 
aanpak Schuldenproblematiek zijn 
diverse ideeën opgehaald. Op grond 
van de eerste selectie start de 
gemeente in 2015 met 10 experimen
ten. Eind van het jaar worden de 
experimenten geëvalueerd en de 
succesvolle aanpakken worden 
vervolgd. In 2016 wordt een tweede 
selectie van experimenten gemaakt 
en in dat jaar uitgevoerd volgens een 
zelfde cyclus. 

Actielijn 5: aanpak schulden 
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PROjECTEN 
STADSDELEN
Stadsdelen dragen bij aan de aanpak 
van schulden. Hieronder staat een 
mooi voorbeeldproject uit Noord.

Noord: De basis op orde  
bij kwetsbare gezinnen
In september 2013 en 2014 zijn 
HBOstagiaires gestart met het 
coachen van gezinnen gedurende 
een aantal maanden. Het zijn veelal 
multiprobleemgezinnen in de 
bijstand met schulden. Deze aanpak 
is gericht op het ontwikkelen van 
levensvaardigheden (zoals budgetbe
heer en dagbesteding), met als doel 
het wegnemen of beperken van 
risicofactoren bij huishoudens in een 
achterstandspositie. De stagiaires 
hebben in korte tijd veel kunnen 
bereiken. Professionals zien gezinnen 
enorm opbloeien door de aanpak. 
Ook het vaak aanwezige wantrouwen 
naar de hulpverlening wordt door
broken. 

Agenda Aanvalsplan 2015 
•  Uitvoering experimenten en 

verbetermaatregelen schuldhulp
verlening (kosten: € 2,5 miljoen) 

•  Cursus Taal en persoonlijke admini
stratie (kosten: € 168.750)

•  Buurt budgetconsult (kosten:  
€ 200.000)

Onderzoeksagenda 
•  Vernieuwing experimenten vanuit 

de focusaanpak (plateau 2016)

Actielijn 5: aanpak schulden 
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Jan: “We hebben behoorlijk wat gezondheids

problemen. Daarom gebruiken we veel supple

menten, die tegenwoordig niet meer vergoed 

worden. Maar gezondheid gaat voor alles.”

Armoede en een slechte gezondheid gaan samen. Zo leven mensen 
aan de onderkant gemiddeld zes jaar korter dan andere Amsterdam-
mers. Ook kampen zij gemiddeld twintig jaar eerder met een slechte 
gezondheid. 

Uit onderzoek van het AMC blijkt een dubbele relatie tussen  
armoede en gezondheid. Armoede heeft een negatieve invloed op 
de gezondheid, door oorzaken als stress, meer roken en ongezonde 
voeding. Daarnaast verkleint een slechtere gezondheid de kans om 
uit de armoede te raken. Zo is jan uit de portretten voortijdig 
gestopt met werken vanwege gezondheidsproblemen. Het gevolg is 
dat hij en zijn vrouw Betsie nu van een klein pensioen moeten leven. 

Ook komt uit onderzoek van het AMC 
naar voren dat laagopgeleide vrouwen 
twee keer zoveel kans hebben op een 
kleine baby en vroeggeboorte als 
hoogopgeleide vrouwen. Deze 
kinderen lopen grotere gezondheids
risico’s dan kinderen van hoger 
opgeleide ouders, zoals een verhoog
de kans op overgewicht. Er is ook een 
relatie tussen etnische afkomst en 
gezondheid van kinderen. Zo blijkt dat 
kinderen van Turkse en Marokkaanse 
komaf op 5/6jarige leeftijd veel vaker 
overgewicht hebben dan hun Neder
landse leeftijdsgenoten (circa 30% 
versus 7%). 

Het college wil de gezondheidsver
schillen tussen Amsterdammers met 

een laag en hoog inkomen verklei
nen. Hieronder staat beschreven  
wat we daarvoor gaan doen. 

MAATREGEL 
GESTART IN 2015

Collectieve ziektekosten-
verzekering met gratis  
aanvullend pakket
Het college maakt zich er hard voor 
dat de gezondheidszorg toegankelijk 
is voor iedereen. Alle minimahuis
houdens kunnen deelnemen aan de 
collectieve ziektekostenverzekering, 
bestaande uit een basisverzekering 
en een keuze uit drie aanvullende 
pakketten. De gemeentelijke 
bijdrage is sinds 2015 aanzienlijk 

Actielijn 6:

gezondheid 

45 •



verhoogd. Door deze bijdrage wordt 
het aanvullende pakket AV Amster-
dam 1 gratis voor de verzekerde. De 
gemeente heeft met Zilveren Kruis 
Achmea afspraken gemaakt om 
problematische schulden bij mensen 
te voorkomen. In geval van schulden 
zal de gemeente de zorgpremie bij 
bijstandsgerechtigden automatisch 
inhouden. 

NIEUWE 
MAATREGELEN 2015 

Gezonde pakketten  
Voedselbank
Voor veel minima levert de Voedsel
bank een noodzakelijke aanvulling op 
hun dagelijkse boodschappen. 
Voedselbanken zijn afhankelijk van wat 
de supermarktketens hen aanbieden, 
daardoor zijn de pakketten vaak 
eenzijdig en producten soms over 
datum. Er zijn initiatieven bekend van 
Voedselbanken die niet alleen 
pakketten uitdelen maar ook gericht 
gezonde producten inkopen om de 
pakketten te verrijken. Het college wil 
onderzoeken op welke manier zij de 
Amsterdamse Voedselbanken kan 
steunen om de pakketten gezonder 
en gevarieerder te maken, bijvoor
beeld met extra fruit en groente. Het 

Pact voor Amsterdam wordt bij deze 
maatregel betrokken. Het vraagt een 
intensievere samenwerking met 
supermarktketens en andere retailers. 

Gezonde leefstijl 
Veel minima kampen met de gevol
gen van een ongezonde leefstijl.  
Het college wil investeren in meer 
sport en beweging omdat een betere 
gezondheid de kansen vergroot om 
uit de armoede te komen. In de 
Amsterdamse wijken is er voldoende 
beweeg en sportaanbod voor 
volwassenen. Het college wil deel
name bevorderen door de eigen 
gevraagde eigen bijdrage voor de 
minima te financieren. 

MAATREGELEN 
IN ONDERZOEK 
Of VOORBEREIDING 

Programma ‘Stop het roken’
Het tegengaan van roken onder de 
minima wordt gezien als de belangrijk
ste maatregel om de gezondheid van 
de minima structureel te verbeteren. 
Deelname aan bestaande program
ma’s worden door de collectieve 
ziektekostenverzekering vergoed. Het 
is van groot belang het roken onder 
deze groep daadwerkelijk te vermin

deren, zodat de gezondheid structu
reel verbeterd wordt en mensen 
besparen op hun uitgaven. De 
gemeente gaat daarom samen met 
Zilveren Kruis Achmea en het AMC 
een benadering op maat ontwikkelen 
voor minima, bijvoorbeeld via een 
groepsbijeenkomsten, om deelname 
van mensen aan bestaande program
ma’s te bevorderen.

Sportfonds voor volwassenen 
Het college gaat de mogelijkheden 
van een sportfonds voor volwassenen 
verkennen om sport en beweging 
onder volwassenen te stimuleren. 

Meer beweging is een belangrijke 
motor voor een gezond leven. 

PROjECTEN 
STADSDELEN
In stadsdelen gebeurt er al veel op 
het gebied van gezondheid. Zie hier 
een voorbeeld van een mooi project 
uit Noord. 

Noord: Noorderpark  
in beweging
In de zomer van 2012 is de loop
groep ‘Noorderpark in Beweging’ 
ontstaan. Els Annegarn, maatschap
pelijk werkster bij instelling voor 
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Jan: “We hebben behoorlijk wat gezondheidsproble

men. Betsie heeft diabetes en ik ben, sinds ik pancre

asklachten kreeg, op een dieet. Ik heb hart en long

klachten en ben de laatste zes jaar tien keer 

geopereerd. Daarom gebruiken we veel supplemen

ten, die tegenwoordig niet meer vergoed worden.”



maatschappelijke dienstverlening 
Doras én Wereldkampioen op de  
100 km, nam het initiatief en startte 
de groep. Onder haar deskundige 
leiding vormde zich een club enthou
siaste mensen – vaak minima  die 
ondersteuning nodig hadden om in 
beweging te komen. Inmiddels zijn  
er meer dan honderd deelnemers  
ingeschreven, is er een tweede 
training bijgekomen en zijn er acht 
Assistent Begeleiders opgeleid, 
afkomstig uit de loopgroep zelf. 

Actielijn 6: gezondheid
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Agenda 2015 
•  Gezonde leefstijl  

(kosten: € 120.000)
•  Aanvulling voedselpakketten 

(kosten: € 43.000)

Onderzoeksagenda
•  Stoppen met roken
•  Sportfonds voor volwassenen



Woon- en energielasten drukken in toenemende mate op het 
beperkte inkomen van minima. Zo betaalt alleenstaande moeder 
Ivaima maandelijks € 609 aan huur voor haar kleine driekamerwo-
ning in Zuidoost, waarvan een deel gecompenseerd wordt via de 
huurtoeslag. Een uitkering voor een alleenstaande ouder bedraagt 
€ 960,83 dus het gaat om een groot deel van haar inkomen. 

De afgelopen jaren is het deel van het inkomen dat sociale huur-
ders kwijt zijn aan woonlasten gestegen. Dat komt in de eerste 
plaats door stijgende huren. Zo steeg tussen 2010 en 2013 de 
netto huurprijs voor vrijkomende huurwoningen van € 448 naar  
€ 556. Tegelijkertijd vonden er bezuinigingen plaats op de huur-
toeslag, waardoor mensen steeds minder gecompenseerd worden. 
Onderzoeksbureau RIGO verwacht dat het percentage sociale huur-
ders dat onvoldoende overhoudt na aftrek van woonlasten om van 
te leven, zal stijgen van 28% in 2013 naar 35% in 2016. 

Ook energielasten vormen een 
aandachtspunt. Indien mensen 10% 
of meer van hun inkomen kwijt zijn 
aan energie, is er sprake van zogehe
ten energiearmoede. 45% van de 
huishoudens met een laag inkomen 
valt in deze categorie. Energiereke
ningen van € 250 per maand zijn 
geen uitzondering. In een rapport 
van het NIBUD over energie en 
armoede uit 2013 wordt een aantal 
oorzaken genoemd voor energiear
moede. In de eerste plaats wonen 
minima vaak in slecht geïsoleerde 
woningen. Ten tweede hebben 

mensen vaak geen werk en zijn de 
hele dag thuis waardoor zij hun 
woning de hele dag moeten verwar
men. Tot slot betalen minima vaak 
een zo laag mogelijk voorschot en 
komen bij de jaarlijkse eindafrekening 
in de problemen. De isolatie van 
woningen is niet altijd een oplossing. 
De huurprijs zal daardoor vaak stijgen 
waardoor de energiekostenbesparing 
(meer dan) teniet wordt gedaan. 
Het college streeft naar betaalbare 
woonlasten voor Amsterdammers 
met een laag inkomen en daarom in 
op de onderstaande maatregelen.

Actielijn 7:

betaalbaar wonen
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Ouders Mohammed: “We hebben een kleine 

lening bij de woningcorporatie. Die heeft onze 

woning aangepast voor Mohammed die zware 

astma heeft. We betalen de lening in maande

lijkse termijnen af.”



NIEUWE 
MAATREGELEN 2015

Huren voor minima  
niet omhoog
De gemeente heeft met de woning
corporaties afspraken gemaakt over 
huurstijgingen voor minimagezinnen 
met kinderen. Het gaat om gezinnen 
die meer betalen dan €618,24. Deze 
grens, de zogeheten aftoppingsgrens 
per 1 juli 2015, wordt gekozen omdat 
tot dat bedrag de huurstijging nog 
gedeeltelijk wordt vergoed door de 
huurtoeslag.

Project ‘Onder de pannen’
Elk jaar komen er honderden daklozen 
bij in Amsterdam. Mensen die door 
scheiding of baanverlies in de schulden 
zijn beland. Hoewel ze geen geld 
hebben voor een woonruimte, komen 
ze niet in aanmerking voor maatschap
pelijke opvang omdat ze geen 
psychiatrische en of verslavingsproble
men hebben. Om deze groep hulp te 
bieden werkt de gemeente samen met 
de Regenbooggroep en alle woning
corporaties in het project ‘Onder de 
pannen’. Deze groep daklozen kan 
gedurende een jaar woonruimte huren 
bij andere Amsterdammers om hun 

leven weer op orde te brengen. De 
mensen die een kamer verhuren, 
ontvangen een vergoeding voor de 
verhuur die niet wordt afgetrokken van 
een eventuele uitkering. Door deze 
maatregel krijgen meer daklozen 
onderdak en worden verdere proble
men voorkomen. 

MAATREGELEN 
IN VOORBEREIDING 

Betaalbaar en passend wonen 
Het college gaat samen met de 
woning corporaties maatregelen uitwer
ken, gericht op betaalbaar én passend 
wonen voor minima. De gemeente 
zorgt voor compensatie in de huurkos
ten via een specifieke minimaregeling: 
de Woonkostenbijdrage. De woning
corporaties nemen complementaire 
maatregelen, zoals het beperken van 
de huurstijging en een voldoende 
aanbod passende sociale huurwonin
gen. De maatregelen zijn vooral gericht 
op de minimagezinnen met meerdere 
opgroeiende kinderen, die toegang 
krijgen of houden tot de grotere 
sociale huurwoningen.

Recht op de  
Woonkostenbijdrage 
In de huidige regeling hebben 
minimahuishoudens die in het 
voorgaande jaar kwijtschelding van 
gemeentebelasting hebben ontvan
gen, geen recht op een Woonkosten
bijdrage. De gemeente gaat deze 
regeling herzien zodat de beperking 
wellicht kan vervallen.  
Verder onderzoekt het college of de 
verhoging van inkomensgrens naar 
120% van het wettelijk sociaal 
minnimum ook voor de Woonkosten
bijdrage kan gaan gelden. 

Tegenprestatie huurders 
De gemeente wil samen met de 
corporaties de mogelijkheid bekijken 
of huurders klusjes kunnen uitvoeren  
in de eigen buurt of wooncomplex.  
In ruil hiervoor kunnen huurders korting 
krijgen op de huur of kwijtschelding 
van huurschulden. 
De schuldhulpverlening voor deze 
groep blijft bestaan om duurzaam uit 
te schulden te komen.

Energieadvies op maat 
Het college zet in op energie
besparing. Minimahuishoudens die 
aan lopen tegen betalingsachterstan
den ontvangen energieadvies op maat 
aan huis. Daarmee kunnen zij bespa
ren op hun energielasten.  
De gemeente gaat hiervoor vrijwillige 
energieconsulenten opleiden. Deze 
vrijwilligers kunnen mensen ook 
ondersteunen bij kleine energiebespa
rende klusjes zoals het aanbrengen 
van tochtstrippen of radiatorfolie.

PROjECTEN  
STADSDELEN
Ook stadsdelen dragen bij aan 
betaalbaar wonen voor minima. 
Hieronder staat een voorbeeld van 
een besparingsproject in Oost.

Oost: Budgettraining /  
workshop Energie en  
zorgverzekering
Veel bewoners met een kleine 
portemonnee maken geen gebruik 
van een overstap naar een andere 
zorgverzekering of energieaanbieder 
terwijl dit hen flink geld zou besparen. 
We willen bewoners op basis van hun 
eigen situatie een vergelijkingssite 
leren  gebruiken bij de keuze van hun 
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leverancier/verzekeraar. In het najaar 
worden trainingen aan bewoners 
gegeven om hen te bewegen een zo 
voordelig mogelijke keuze te maken 
en kosten te besparen.  

Actielijn 7: betaalbaar wonen

• 54 55 •

Agenda Aanvalsplan 2015 
•  Project ‘Onder de pannen’  

Onderzoeksagenda
•  Betaalbaar en passend wonen
•  Regeling woonkostenbijdrage 
•  Tegenprestatie bij huurschuld 
•  Energieadvies op maat



De maatregelen uit het bovenstaande hoofdstuk zijn ontwikkeld  
met vijf Amsterdammers op het netvlies. Het gaat om Daan, Ivaima, 
Mohammed, jan en Sjors. Zij zijn allemaal afkomstig uit een belang-
rijke doelgroep binnen de minimapopulatie: kinderen, alleenstaande 
moeders, niet-westerse gezinnen, zpp’ers en ouderen. Het mag 
duidelijk zijn dat zij geen representatieve vertegenwoordiging 
vormen van alle Amsterdammers met een laag inkomen. De meer-
waarde van de verhalen van Daan, Ivaima, Mohammed, jan en  
Sjors is dat zij laten zien hoe leven op het minimum er in de praktijk 
uitziet. 

Duidelijk blijkt dat er in hun levens 
sprake is van een samenloop van 
problemen die zich niet laten indelen 
in bestuurlijke portefeuilles of 
Resultaat Verantwoordelijke Een
heden (RVE’s). Alleen een integrale 
aanpak die aansluit op de leefwereld 
van minima kan tot duurzame 
verandering leiden. Met de zeven 
bovenstaande actielijnen geeft het 
college deze integrale benadering 
concrete invulling. 

Hieronder volgen de portretten van 
de bovengenoemde Amsterdam
mers. Elk portret is voorzien van  
een algemene introductie over de 
doelgroep waartoe de desbetreffen
de persoon behoort. Daarna volgt 
het portret en tot slot een overzicht 
van de belangrijkste maatregelen 
waar de betreffende Amsterdammer 
van kan profiteren. 

4 Winst voor  
Amsterdamse minima 
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Het kind

Van alle Amsterdamse kinderen tot 
18 jaar groeit 21% op in een minima
huishouden. Bijna 80% van hen is van 
nietNederlandse afkomst. De 
verklaring voor dit hoge percentage 
is tweeledig. In de eerste plaats 
hebben migranten vaker een laag 
inkomen, in de tweede plaats hebben 
zij gemiddeld meer kinderen dan 
Amsterdammers van Nederlandse 
komaf. Een aantal buurten springt 
eruit qua percentage minimakinde
ren. Dat zijn de Van Galenbuurt 
(33,5%) en de Kolenkit (32,4%) in 
West en NieuwendamNoord in 
Noord (33%). 
 
Zie meer informatie over kinderen in 
armoede op pagina 20. 
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Daan is een lange, tengere jongen van bijna dertien. Sinds drie 
maanden zit hij in de eerste klas van de HAVO op een scholen-
gemeenschap in Oost. Hij heeft al veel proefwerken gehad en  
“het gaat wel”. Zijn handen bewegen als hij praat. Zijn stem  
klinkt verrassend volwassen. 

Daan woont door de week bij zijn 
halfbroer van 24 (ze hebben dezelfde 
moeder) en in de weekenden bij zijn 
moeder. Zijn vader heeft hij al bijna 
twee jaar niet gezien. “Vroeger werd 
ik op zondag altijd opgehaald door 
mijn vader, gingen we naar de 
bioscoop of bowlen.” Toen Daan na 
een ernstig ongeluk in het ziekenhuis 
belandde, kwam zijn vader niet 
opdagen. “Later verzon hij smoesjes. 
Daar had ik geen zin meer in.”
 
In februari is Daan jarig. Zijn broer 
nodigt dan vrienden uit om samen 
naar de bioscoop te gaan. “Mijn 
moeder heeft soms geen geld. Dan 
halen we een patatje voor mijn 
verjaardag. Niet echt heel leuk, maar 
ja.” Daans moeder werkte vroeger als 
schoonmaakster. “Ze kreeg een 

ongeluk, bezeerde haar been en 
heeft nu een uitkering. Laatst kreeg 
ik zakgeld van mijn broer en heb ik 
boodschappen voor haar gehaald. 
We hadden geen geld voor eten.  
Dat deed wel pijn.”
 
Daan merkt dat hij niet hetzelfde kan 
als zijn vrienden. “Nee, en ik durf ze 
ook niet goed mee naar huis te 
nemen. Mijn moeders huis is echt een 
bende.” Hij heeft ook wel vrienden 
met rijke ouders. Als hij daar komt, 
schaamt hij zich een beetje. Soms 
willen die ouders niet dat hun 
kinderen met hem omgaan, omdat  
hij een slechte invloed zou hebben. 
“We gaan vaak gewoon naar buiten. 
Ik werd vroeger gepest. Nu ben ik 
juist een van de pesters. Dat wil ik 
helemaal niet.” Op advies van zijn 
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broer, doet Daan nu aan kickboksen. 
“Ja, hij zei dat ik daarin mijn woede 
kwijt kan. Nu doe ik dat en het gaat 
fantastisch.” 
 
Zijn broer werkt bij een bekend 
Amsterdams poppodium en geeft 
hem soms geld. Hij woont liever bij 
zijn broer dan bij zijn moeder. “Ik heb 
vaak ruzie met mijn moeder. Met mijn 
broer heb ik dat niet. Toen ik bij hem 
ging wonen veranderde alles. Ik had 
gesprekken met hem.” Zijn broer 
nam hem ook mee met vakantie, de 
tweede van zijn leven. “Hij had een 
vakantie geboekt naar Mallorca en 
toen mocht ik mee, samen met een 
vriend. De beste vakantie van mijn 
leven gehad.” Hij grijnst breed. 
 
Daan heeft een droom voor later: de 
wereld over reizen. Dat hebben 
vrienden van zijn broer ook gedaan. 
Eerst naar Barcelona, daarna naar 
Londen, dan New York en tot slot 
naar China. “De Chinese muur, die 
wil ik zien. En het lijkt me heel leuk 
om later een goeie baan te hebben 
met computers.” Hij is nu al actief op 
dat gebied, ook al is zijn computer 
oud en functioneert die slecht. 
“Mensen vragen of ik dingen voor  
ze wil installeren en kraken. Soms 
verdien ik daar geld mee.” 
 
Weinig geld hebben: leer je daar  
iets van? Hij haalt zijn schouders op. 
“Ik kan beter met geld omgaan. Maar 
echt goede dingen leer ik er niet 
van.” Maakt Daan zich zorgen over 
de toekomst? Hij denkt na en staart 
naar zijn handen, die even op tafel 
liggen. “Gewoon … ik weet het niet. 

Ik denk dat het geld een keer opraakt 
en dat we dan andere mensen 
moeten vragen om geld. Mijn 
moeder zoekt al werk, maar ze kan 
geen baan vinden. Ze is al wat ouder, 
tussen de 45 en 50.”
 
Stel dat hij het voor het zeggen zou 
hebben in Amsterdam, wat zou hij 
dan voor zijn familie doen?
“Voor mijn vader niks. Voor mijn 
moeder zorgen dat ze een goede 
baan krijgt en financiële hulp. Mijn 
broer heeft veel dingen al.” En als hij 
kinderen zoals hijzelf zou kunnen 
helpen, wat zou hij dan regelen?
“Mijn eigen sportvereniging oprich
ten met een lage contributie voor 
voetbal en zwemmen. Want met de 
Stadspas scheelt het maar 50 cent. 
En makkelijker naar de bioscoop 
kunnen.”
 
Daan vindt het irritant dat anderen 
veel meer kunnen omdat ze meer 
geld hebben. Hij zou ook betere 
pakketten voor de Voedselbank 
maken. Als Daan iets voor zichzelf 
zou mogen bedenken, wat zou dat 
zijn? “Lessen in snowboarden of 
karten, lekker keihard gaan. Of een 
cursus videobewerken of Photoshop, 
maar dat is heel duur. Zo’n Adobe 
Photoshopprogramma kost wel  
€ 50.”

Het college neemt diverse maatregelen om de kansen voor kinderen in 
minimagezinnen te verbeteren. Hieronder staan de belangrijkste maatregelen 
waarvan Daan en andere kinderen kunnen profiteren op een rij. 

Kindpakket: 
Daan kan met het (nieuwe) Kindpak
ket kleding kopen en deelnemen aan 
sportieve en culturele activiteiten, 
zoals schaatsen en muziekles.

Uitbreiding Stadspas: 
De Stadspas wordt uitgebreid. Voor 
kinderen van 13 tot 18 jaar zoals 
Daan wil het college een aanvullend 
aanbod ontwikkelen, met als onder
delen bioscoopbezoek en toegang 
tot Amsterdamse festivals. 

PCregeling: 
Daan kan via de PCregeling in 
aanmerking komen voor een gratis 
laptop.

Jeugdsportfonds: 
Via het Jeugdsportfonds kan Daan 
sporten bij een vereniging. Het 
sportfonds betaalt de contributie. 

Gezondere Voedselbankpakketten: 
Daan geeft in het interview aan dat 
de kwaliteit van de pakketten te 
wensen overlaat en zijn moeder om 
die reden niet meer naar de Voedsel
bank gaat. De gemeente investeert in 
betere Voedselbankpakketten met 
meer groenten en fruit.
 

Daan
Wat heeft Daan aan deze aanpak? 



Alleenstaande ouders

Amsterdam kent meer eenouderge
zinnen dan landelijk, 36% van de 
Amsterdamse gezinnen tegenover 
20% landelijk. In totaal gaat het  
om 38.000 eenoudergezinnen, 
voornamelijk moeders met kinderen. 
In sommige stadsdelen bestaat een 
concentratie van eenoudergezinnen. 
Zo gaat het in Zuidoost om de helft 
van de gezinnen. Bij bepaalde 
etnische bevolkingsgroepen komen 
eenoudergezinnen aanzienlijk meer 
voor: tweederde van de Surinaamse 
en Antilliaanse gezinnen betreft 
alleenstaande moeders met kinderen. 
Voor Turkse en Marokkaanse gezin
nen gaat het om een op vijf en van 
de autochtone gezinnen is een op de 
drie een eenoudergezin. 

Ongeveer een derde van alle 
Amsterdamse eenoudergezinnen 
behoort tot de minima. Ruim een 
kwart leeft van een bijstandsuitkering 
(O&S). Nietwesterse alleenstaande 
moeders hebben vaker een laag  
inkomen dan autochtone vrouwen 
(VerweyJonker Instituut). Een grote 
meerderheid van de kwetsbare 
moeders leeft langdurig, dus meer 
dan drie jaar, op minimaniveau. De 
mate van kwetsbaarheid hangt nauw 
samen met het opleidingsniveau, de 
mate van integratie in de samenle
ving, de culturele achtergrond en  
het ondersteunende netwerk om de 
vrouwen heen. Voor moeders van 
Surinaamse en Antilliaanse afkomst  
is het alleenstaand moederschap een 
geaccepteerd gegeven, voor de 
Turkse en Marokkaanse moeders niet. 
Schaamte voor hun situatie leidt er 
toe dat zij niet snel om hulp of 
ondersteuning vragen.
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Ivaima is 28 jaar en alleenstaande moeder van twee dochters van  
11 en 5. De vaders zijn niet meer in beeld, “dat is het beste”, zegt 
ze. Ivaima woont met de meisjes in een sociale huurwoning die  
€ 609 per maand kost. Ze heeft grote schulden die ze afbetaalt en 
die lasten drukken loodzwaar. “Het leven is duur in Amsterdam, ik 
houd ongeveer € 120 per maand over voor de boodschappen.” 

Ivaima is geboren op Curaçao en 
kwam op haar zevende met haar 
zusje naar Nederland. Het eerste half 
jaar logeerden ze bij een tante. Haar 
moeder kwam na zes maanden over. 
Ivaima woonde elf jaar samen met 
haar moeder en zus in een huurhuis. 
“Ik ging naar de basisschool en 
daarna naar de middelbare school. 
Die heb ik niet afgemaakt want op 
mijn vijftiende werd ik zwanger.”  
Het was een ongelukje, zegt ze, maar 
haar moeder wilde niet dat ze het 
kind zou opgeven. “Dus hield ik  
haar en mijn moeder heeft me altijd 
gesteund, nu nog. Hoe zwaar het  
ook was en is.” 

Van een arbeidsverleden is in Ivaima’s 
geval eigenlijk geen sprake. Op haar 

achttiende haalde ze op het ROC een 
administratieve opleiding niveau 1, 
daarna werd ze geplaatst in een 
tienermoedertraject waar ze prakti
sche ondersteuning en een bijstands
uitkering kreeg. Op haar tweeëntwin
tigste raakte ze opnieuw zwanger.  
Via een reintegratietraject kreeg ze 
de kans om Nederlandse les in Noord 
te geven, maar dat project werd later 
wegbezuinigd. Sindsdien heeft ze 
geen werk meer gevonden, tot vorig 
jaar. 

“Vanuit het DWI vroegen ze me voor 
vrijwilligerswerk. Mijn zus zei dat ik 
dat moest doen, al zag ik het zelf 
eerst niet zitten. Ik ging twee dagen 
per week in een verzorgingstehuis 
werken en vond het fijn. Ik kan het en 
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doe het met liefde, omdat ik er iets 
goeds mee kan doen voor anderen.” 
Ze viel op door haar inzet en kreeg 
een opleiding voor verzorgende 
aangeboden. “Dat doe ik nu, ook 
twee dagen per week. In januari 2016 
ben ik klaar en heb ik een diploma.  
Ik kreeg zelfs nog een brief van de 
burgemeester, daarin stond dat hij 
me een toekomst biedt met een 
vaste baan.” Ze heeft geen tijd voor 
vriendinnen en uitgaan. “Dat past nu 
niet in mijn leven en leuke dingen kan 
ik toch niet betalen. Ik geef het liever 
uit aan mijn kinderen.”

Ivaima leeft momenteel van een 
bijstandsuitkering. Ze kan daar geen 
oppas voor de kinderen van betalen, 
als ze op pad moet voor haar werk en 
opleiding. “Ze moeten zich zelf zien 
te redden na school, alleen op 
woensdagmiddag past mijn moeder 
op. Ik vind dat akelig maar ja, ik moet 
doorbijten, ik doe het voor onze 
toekomst.” Is er genoeg geld voor de 
dagelijkse boodschappen? “Ik ben 
een koopjesvrouw en koop alleen 
aanbiedingen, anders red ik het niet. 
Een poos kon ik niet iedere dag een 
warme maaltijd op tafel zetten, nu 
gelukkig wel. Ik let heel goed op wat 

ik uitgeef en mijn kinderen staan op 
numero uno. Ik zet de kinderbijslag 
apart en als er uitverkoop is, dan 
kopen we kleren: ik wil dat ze er mooi 
bijlopen. Mijn moeder en zus lenen 
me ook weleens geld, als ik niet 
uitkom.” Ze maakt gebruik van 
voorzieningen zoals de Stadspas en 
heeft een Kindpakket aangevraagd. 
“Ik vraag alles aan wat ik maar kan. 
Als ik over iets hoor, ga ik er achter
aan.”

Wat is haar grootste zorg? “De 
schulden die ik heb. De schuldsane
ring is niet goed geregeld. Deurwaar
ders blijven maar komen, al drie jaar 
lang. Mensen in de wijk worden uit 
hun woning gezet. Wanneer houdt 
dat op? Niemand die ons hoort of  
er wat aan doet. Dat is een groot 
probleem, daaraan zou iets gedaan 
moeten worden.” Wat is haar 
grootste wens? “Dat ik genoeg geld 
heb voor de studie van mijn kinderen 
en dat ik ze kan geven wat ik zelf heb 
gemist. Een weekendje weg met ze. 
En dat ze niet op hun 16e zwanger 
zijn: dat is mijn grootste angst. Ik ga 
ze goed voorlichten over jongens!”

Hieronder staan de belangrijkste maatregelen waar Ivaima baat  
bij kan hebben genoemd.

Buurt budgetconsult: 
Ivaima kan met de komst van 
buurtbudgetconsulenten meer 
ondersteuning krijgen bij haar 
schuldenproblematiek. 

Vergoeding kosten Kinderopvang: 
Ivaima kan profiteren van het 
experiment dat de gemeente gaat 
starten voor reintegrerende ouders. 
Zij komen in aanmerking voor gratis 
kinderopvang. Voor Ivaima betekent 
dit dat haar kinderen niet meer alleen 
naar huis hoeven na schooltijd. 

Huisraadvergoeding: 
Elke maand heeft Ivaima €120 om 
van te leven. Het mag voor zich 
spreken dat de aanschaf van duur
zame gebruiksgoederen, zoals een 
wasmachine of een bed, erbij in 
schiet. De huisraadvergoeding die 
het college in het leven wil roepen, 
kan Ivaima gebruiken voor dergelijke 
uitgaven. 

Betaalbaar en passend wonen: 
Het college gaat samen met de 
woningcorporaties werken aan 
betaalbaar én passend wonen voor 
minima. Voor minima met kinderen  
is dit in het bijzonder van belang, 
omdat zij enerzijds behoefte hebben 
aan voldoende (kostbare) ruimte en 
anderzijds aan een betaalbare huur. 
Dat geldt ook voor Ivaima die uit 
haar driekamerwoning begint te 
groeien met haar twee dochters.

Stadspas:
Ivaima kan via de Stadspas leuke 
activiteiten ondernemen met haar 
dochters zoals uitjes buiten Amster
dam. Het college gaat het aanbod 
van de Stadspas uitbreiden in 2015.

Ivaima 
Wat heeft Ivaima aan deze aanpak? 



Het niet-westers gezin 

De Amsterdamse bevolking bestaat 
voor 35% uit nietwesterse inwoners. 
Onder de Amsterdamse minima  
ligt dat aandeel op 55% en onder 
minimakinderen zelfs op 79%. Dat 
heeft te maken met het hogere 
kindertal binnen nietwesterse 
gezinnen. 

Marokkanen, Surinamers, Turken  
en Antillianen vormen de grootste 
groepen nietWesterse migranten. 
Van deze vier hebben Marokkanen 
het vaakst een laag inkomen: 38% 
van hen leeft op het minimum. Voor 
huishoudens van Turkse, Surinaamse 
en Antilliaanse herkomst gaat het  
om 30% . 

Nietwesterse Amsterdammers 
blijven op tal van terreinen achter bij 
inwoners van Nederlandse afkomst. 
Zo was de werkloosheid in 2013 
binnen deze groep 24% tegenover 
6% onder autochtone Amsterdam
mers. Onder jongeren zijn de 
verschillen nog groter: 40% van de 
jongeren van nietwesterse afkomst 
heeft geen werk tegenover 8% van 
jongeren van Nederlandse herkomst. 
Een belangrijke verklaring is het 
verschil in opleidingsniveau. Ook  
op gezondheid scoren nietwesterse 
inwoners slechter. Van de Amster
dammers van Nederlandse afkomst 
voelt 80% zich gezond, bij Turkse en 
Marokkaanse Amsterdammers is  
dat 60%. Ook de maatschappelijke 
participatie ligt bij hen lager. Van de 
Nederlanders is bijna 40% actief bij 
een vereniging, tegenover 7% van de 
Turkse en 15% van de Marokkaanse 
Amsterdammers. 
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De ouders van Mohammed wonen met hem, hun enige zoon van  
11, in een huurflat op de eerste verdieping. De woning heeft drie 
slaapkamers en een woonkamer. Moeder is 53 en vader 59 en ze  
wonen sinds 1985 in Nederland. Het gesprek wordt gevoerd via  
een tolk omdat ze vrijwel geen Nederlands beheersen. De vader  
doet het woord, zijn vrouw houdt zich bescheiden op de achter-
grond. 

Het echtpaar werkt niet. Zij heeft 
nooit gewerkt en hij had tot 2000  
een baan als schoonmaker maar 
stopte daarmee toen hij ziek werd. 
Sindsdien ontvangt hij een uitkering, 
eerst WW en daarna bijstand. Nu is 
hij hartpatiënt en zijn kansen op de 
arbeidsmarkt zijn, ook door zijn 
leeftijd, nihil. Het gezin leeft van  
een bijstandsuitkering van € 1291  
per maand exclusief huursubsidie  
en toeslagen. Vader heeft zelf  
bij de gemeente gevraagd om 
budgetbeheer, om problemen te 
voorkomen. “Want die zie je bij veel 
gezinnen,” zegt hij. Zij hebben zelf 
een kleine lening bij de woningcor
poratie, die hun woning heeft 
aangepast voor de zwaar astmatische 

Mohammed. Die betalen ze in 
maandelijkse termijnen af. Verder 
hebben ze geen schulden.
Het gezin heeft, na aftrek van alle 
kosten, zo’n € 400 tot € 500 per 
maand om van te leven. “Wat we  
per maand kunnen uitgeven verschilt. 
Als we vaak visite hebben of een 
feest, dan houden we minder over, 
maar dat lossen we altijd zelf op. We 
gaan één keer in de drie of vier jaar 
met vakantie, vaker kan niet. Geld 
om te winkelen hebben we niet. Dat 
is soms wel moeilijk voor Moham
med. Hij vraagt dan waarom hij geen 
merkkleren mag of niet meer dingen 
kan doen, zoals de andere kinderen 
op zijn school. Dat vraagt hij vaak,  
hij voelt dat wel.” Op dokterskosten 
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bezuinigen ze niet. Zo gaat vader 
gaat altijd met Mohammed naar  
de longarts.

Het gezin maakt gebruik van de rege
lingen die er zijn, zoals gratis voetbal
len voor Mohammed, zwemmen met 
de Stadspas en één keer per jaar 
ontvangen ze een toelage van € 100 
voor sportkleding. Als Mohammed 
straks naar de middelbare school 
gaat, krijgt hij via de gemeente een 
computer. Ondanks de tegemoet
komingen, merkt het gezin de 
beperkingen van een bijstandsuitke
ring. “We kunnen aan weinig dingen 
meedoen, alles kost geld.” Moham
meds moeder sport één keer per 
week voor haar diabetes en volgt 
wekelijks naailes. Vader gaat elke dag 
vijf keer naar de moskee. Daar 
worden geen cursussen gegeven, 
alleen Arabische les. De vader heeft 
geen opleiding genoten. Mist hij de 
kennis van het Nederlands? “Heel 
erg.” Zelf de taal leren bleek on
mogelijk. “Mijn hoofd zit te vol, het 
lukt me niet. Ik heb het wel gepro
beerd, maar het gaat niet. Dat vind ik 
erg jammer. Want ik geniet ervan om 
met allerlei mensen te praten en te 

lachen. Maar echte gesprekken 
lukken zo niet.” Zijn vrouw heeft wel 
taallessen gevolgd, maar is gestopt 
toen ze hoofdpijn kreeg door de 
diabetes. Als hij problemen heeft met 
de Nederlandse taal – bijvoorbeeld 
brieven die hij niet begrijpt – dan 
vraagt hij hulp aan zijn zoon 
Mohammed of aan familie en 
vrienden. Zouden ze, door de 
beperkingen die ze tegenkomen, 
soms niet liever terug willen naar 
Marokko? “Nee, we blijven hier. Voor 
Mohammed, maar ook voor onszelf. 
Ik kwam hier om te werken en leven 
en niet als toerist. We zijn hier 
gewend, hebben hier familie en 
vrienden en geen problemen.  
We zijn een rustig gezin.”

Vinden ze dat de gemeente genoeg 
doet voor de minima? “Ze doen wat 
ze kunnen, ik weet niet wat er nog 
meer mogelijk is. Iets meer geld zou 
fijn zijn, maar het allerbelangrijkste is 
een goede gezondheid.” Ze hopen 
het beste voor de toekomst van hun 
zoon Mohammed. “We willen dat hij 
goed terecht komt. Maar dat wil toch 
elke ouder? Het beste voor zijn kind.”

Mohammed en zijn ouders kunnen baat hebben bij het (nieuwe) minimabeleid 
van de gemeente. Hieronder staan de belangrijkste maatregelen waarvan zij 
kunnen profiteren. 

Ondersteunen: 
De vader van Mohammed heeft zelf 
gevraagd om budgetbeheer bij de 
gemeente om problemen te voorko
men. De gemeente gaat de komende 
jaren (verder) experimenteren met het 
ondersteunen van minima om financiële 
problemen te voorkomen en bestaande 
schade te beperken. Mensen zoals de 
ouders van Mohammed kunnen 
profiteren van deze aanpak. 

Minimaregelingen op de Stadspas: 
De gemeente wil de minimaregelin
gen toegankelijker maken. Er wordt  
al gewerkt aan gecombineerde 
aanvraagprocedures en digitalisering, 
met als doel dat mensen straks met 
een druk op de knop toegang hebben 
tot alle regelingen waar ze recht op 
hebben. Een volgende stap is om ook 
andere regelingen te koppelen aan de 
Stadspas, zodat minima alleen nog 
een pasje nodig hebben. Voor de 
ouders van Mohammed betekent dit 
meer gebruikersgemak.

Activeringspremie:
Het college wil de bijstandsgerech
tigden met weinig perspectief op de 
arbeidsmarkt aanmoedigen om via 
vrijwilligerswerk deel te nemen aan 
activiteiten in de wijk. De ouders van 
Mohammed vallen in deze groep. 
Het vrijwilligerswerk wil de gemeente 
belonen met een geldelijke premie. 

Extra aanbod via de naschoolse 
opvang:
De gemeente wil in samenwerking 
met het onderwijs en aanbieders  
van naschoolse opvang een (gratis) 
aanbod vormgeven dat kinderen 
stimuleert in hun ontwikkeling.  
Het college wil de sector uitdagen 
om een breed programma te 
ontwikkelen, waarbinnen kinderen  
in aanraking komen met sport, 
cultuur, muziek en meer. 

Mohammed
en zijn ouders 
Wat hebben Mohammed en zijn ouders aan deze aanpak? 



De zelfstandige zonder personeel 

Uit cijfers van O&S blijkt dat in 2011 
ongeveer een derde van de totale 
armoedepopulatie bestond uit 
werkende minima. Het gaat om twee 
groepen: mensen in loondienst en 
degenen met een eigen bedrijf. 

Ruim 6% van de Amsterdammers in 
loondienst leeft op of onder het 
bestaansminimum. Met name 
huishoudens met één inkomen lopen 
risico op armoede. Andere factoren 
van die invloed zijn: opleidingsniveau, 
laaggeschoold werk, fysieke en 
psychische gezondheidsbeperkingen, 
traumatische gebeurtenissen  
en de zorg voor kinderen (Snel et al., 
2008). Deze factoren komen vaak in 
combinatie voor, zoals bij alleen
staande vrouwen die door de zorg 
voor hun kinderen slechts parttime 
kunnen werken. Onderzoek geeft 
overigens aan dat armoede onder 
werkenden vaak een tijdelijk pro
bleem is dat hooguit een jaar duurt. 
Voor mensen die hun werk behou
den, behoort 80% na vijf jaar niet 
meer tot werkende minima. 

Het armoederisico voor zelfstandigen 
is hoger dan voor mensen in loon
dienst. In Amsterdam behoort ruim 
17% van de zelfstandigen tot de 
minima, landelijk is dat 12%. Sinds de 
recessie van 2008 is er sprake van 
een stijging van het aantal zelfstandi
gen met laag inkomen Ruim 80% van 
de zelfstandige minima zijn zzp’er.  
In Amsterdam zijn de zelfstandigen 
vooral werkzaam in de sectoren 
‘cultuur, sport en recreatie’, de 
groot en detailhandel en ‘advies en 
onderzoek’. Het armoederisico is in 
de eerste twee sectoren het hoogst. 

Uit het onderzoek Bevrijd of be
klemd? van het SCP blijkt dat een 
substantieel deel van de zzp’ers te 
maken heeft lage en sterk fluctueren
de inkomsten. Een deel van de groep 
is waarschijnlijk zelfstandige is 
geworden als gevolg van beperkte 
mogelijkheden op de arbeidsmarkt.
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Sjors is net veertig geworden. Hij woont alleen in de jordaan  
(“geen scheidingen, geen kinderen”) en huurt voor € 590 per 
maand. Sinds anderhalf jaar is hij noodgedwongen zzp’er.  
“Niks is moeilijker dan je eigen dag zien te vullen. Veel zwaarder  
dan ‘s ochtends naar je baas gaan en je dingetje doen.”

Op een koude donderdagmiddag  
zit Sjors thuis in zijn Amsterdamse 
huurwoning. In trainingspak. “Mijn 
huispak,” klinkt het lachend. Wat  
zijn beroep is? “Dat heb ik niet echt. 
Op dit moment geef ik tennislessen 
en ben ik computerhulp.” Hij vertelt 
onderhoudend over zijn verleden. 
Twintig jaar geleden leek zijn leven 
een heel andere kant op te gaan.  
Na het atheneum startte hij met  
een studie econometrie aan de VU. 
Het keiharde blokken – op een 
kamertje bij een oude hospita in 
Slotermeer – en de breuk met een 
eerste vriendinnetje leidden ertoe 
dat hij, net 22 jaar, instortte. “In de 
vijfde van de middelbare school had 
ik al wel eens wat sombere gevoe
lens. Paniek door stress. Tijdens mijn 
studie begon ik stemmetjes in mijn 

hoofd te horen en raakte er mentaal 
helemaal doorheen. Dat was een flinke 
crisis, ik slikte ook antidepressiva.”

Na een korte rustperiode rondde hij 
een studie Logistiek Management 
aan de Hogeschool voor Economi
sche Studies binnen tweeënhalf jaar 
af. Daarna begon hij als zelfstandig 
internetconsultant maar hij redde  
het niet in de zwaar concurrerende 
markt. “Wat ik in mezelf investeerde, 
kwam er niet uit. Ik kon de theorie 
niet aan de praktijk koppelen. 
Iemand zei eens tegen me: je weet 
alles van de stenen maar kunt er 
geen huis mee bouwen.” Daarop 
solliciteerde hij bij Getronics – een 
groot bedrijf met meer houvast, 
dacht hij – en werd aangenomen. 
“Laptopje, auto van de zaak, leuk 
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salaris. Maar vanaf dag 1 wist ik het 
al. Dit is niet goed. Ik raakte in paniek 
zodra ik iets niet begreep. Dan kon ik 
niet meer logisch denken. Vaak reed 
ik huilend naar huis, gefrustreerd en 
ongelukkig.” Hij wist zijn paniek drie 
jaar te verbloemen en nam toen 
ontslag. Vanaf dat moment, 2003, 
kwam de klad in zijn inkomen. Sjors 
leefde van een WWuitkering en 
kluste wat bij. Tussendoor volgde hij 
nog een opleiding tot tennisleraar. 
“Ik ben een draaikont die zijn plek 
niet kan vinden. Je komt terecht aan 
de onderkant van de maatschappij 
als je wat ingewikkelder in elkaar zit.” 
Hij bleef solliciteren maar zonder 
succes. Ook via de uitzendbureaus 
vindt hij geen werk meer. “Als 
veertiger ben je uitgerangeerd in 
deze maatschappij.” Hij oogt 
vermoeider en praat chaotischer 
naarmate het gesprek langer duurt. 
Frustratie klinkt door in zijn stem.

Sinds wanneer noemt Sjors zich 
zzp’er? “Vanaf april 2013, noodge
dwongen. Men wilde me niet in 
dienst nemen dus sindsdien verhuur 
ik me freelance als computerleraar en 
tennisleraar.” Een vetpot is het niet. 
“Ik heb aangeklopt bij de gemeente 
voor ondersteuning uit het Besluit 
bijstandsverlening zelfstandigen 
(BBZ) maar nu, als zzp’er, verdien ik 
hetzelfde: rond de drie of vierhon
derd euro per maand. Ik heb een 

spaarpotje voor de magere maanden. 
Ook krijg ik huur en zorgtoeslag. 
Zonder dat zou ik het niet redden.” 
Hij leeft sober en vindt niet dat hij 
het slecht heeft. Maar hij mist wel de 
grotere dingen als vakanties en uit 
eten gaan. Zijn gezicht krijgt een 
peinzende uitdrukking. “Het is een 
beetje dubbel. Aan de ene kant voel 
ik me best rijk, maar het is zo onzeker 
als de pest. Als ik ziek ben of geen 
opdracht heb, verdien ik niks.” Hij is 
regelmatig eenzaam, al heeft hij een 
vriendenkring, hij mist een werkritme 
en collega’s om zich heen. 

Welk soort beleid zou hem helpen? 
Sjors antwoordt spontaan: “Ik voel 
me in de steek gelaten, niet gezien. 
Er wordt geld gepompt in buitenlan
ders, gescheiden mensen, vrouwen 
met kinderen, ouderen, iedereen 
wordt geholpen. Maar wat is er voor 
de mensen tussen de 30 en 40 met 
geestelijke problemen die buiten de 
boot vallen? Dat is een grote groep. 
Ik zou een potje wensen voor mijn 
lotgenoten en mij: om te besteden 
aan een coach met werkveldkennis 
die begeleiding op maat biedt. Ik wil 
serieus werk op mijn niveau en niet 
uitgebuit worden. Maar ze moeten 
me dan niet verplichten om het 
allerlaagste werk te doen. Dat maakt 
me depressief. Ik kan absoluut van 
waarde zijn, al spelen er bij mij 
mentale dingen.”

Het college neemt maatregelen om zzp’ers met een laag inkomen te  
ondersteunen. Hieronder staan de belangrijkste maatregelen waarvan  
Sjors kan profiteren op een rij. 

Verhogen bereik minimaregelingen 
onder zzp’ers: 
Het college wil meer minima bereiken 
met de regelingen voor deze groep. 
Een grootschalig communicatie 
offensief moet de regelingen onder 
de aandacht brengen van nieuwe 
doelgroepen, zoals zpp’ers met een 
laag inkomen. Aanvullend hierop gaat 
het college onderzoeken of de regels 
voor de toekenning van regelingen 
voor deze groep kunnen worden 
aangepast. Wisselende inkomsten en 
een te hoog eigen vermogen maken 
nu dat veel zzp’ers regelingen 
mislopen. 

Korting op trainingen: 
Het college wil zzp’ers, zoals Sjors, 
ondersteunen door ze (gratis of 
goedkoop) toegang te geven tot 
nuttige trainingen, zoals administratie. 

Sportfonds voor volwassenen: 
De gemeente gaat onderzoeken of 
het mogelijk is om een sportfonds 
voor volwassenen met een laag 
inkomen in het leven te roepen.  
Sjors zou via een dergelijk fonds 
gratis of met hoge korting kunnen 
sporten. 

Scholingsvouchers: 
Zzp’ers met een laag inkomen en 
andere werkende minima kunnen  
via zogeheten scholingsvouchers 
deelnemen aan arbeidsmarkt
relevante opleidingen. Dit kan 
interessant voor mensen die zich 
willen om of bijscholen. 

Sjors 
Wat heeft Sjors aan deze aanpak? 



De oudere Amsterdammer 

De inkomenspositie van ouderen is 
de laatste tien jaar verbeterd, maar 
dat geldt niet voor de mensen met 
alleen AOW. Van de Amsterdamse 
ouderen behoort 22 % tot de minima. 
Het ging in 2012 om ongeveer 
19.000 personen, waarvan circa  
de helft van Nederlandse afkomst. 

Onder de oudere minima zijn relatief 
veel alleenstaande vrouwen van 
Nederlandse afkomst. Daarnaast 
stijgt het aantal en aandeel Amster
dammers van buitenlandse herkomst. 
Een deel van deze groep is als 
volwassene naar Nederland gekomen 
en heeft daardoor geen volledige 
AOW opgebouwd. Zij komen in 
aanmerking voor een Aanvullende 
Inkomensvoorziening Ouderen (AIO). 

Opleidingsniveau en inkomenspositie 
zijn van invloed op de gezondheid 
van ouderen. Zo is het verschil in 
levensverwachting tussen laag en 
hoogopgeleiden gemiddeld 7 jaar 
(AMC). Ook is er samenhang tussen 
inkomenspositie, opleidingsniveau en 
eenzaamheid. 

De veranderingen die per 1 januari 
2015 zijn doorgevoerd, en de 
daarmee gepaard gaande bezuini
gingen, hebben grote invloed op 
kwetsbare ouderen. De verhoging 
van de eigen bijdrage en de versobe
ring van het pensioen zijn aspecten 
die hun inkomenspositie negatief 
beïnvloeden. Daarnaast zal een 
groter beroep worden gedaan op  
de zelfredzaamheid van ouderen,  
wat voor de kwetsbare groepen 
zonder grote sociale netwerken een 
potentieel probleem kan opleveren. 
Het risico bestaat dat daardoor het 
sociaal isolement verder toeneemt.
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jan klinkt jong en energiek, ondanks zijn 80 jaar. Hij woont samen 
met Betsie, zijn vrouw van bijna 77, in een appartement. Hij vertelt 
onderhoudend over zijn omstandigheden. Dat zijn vrouw twaalf jaar 
geleden Alzheimer kreeg en dat ze daarom vanuit Tilburg naar 
Amsterdam zijn verhuisd, om in de buurt van hun enige dochter en 
schoonzoon te wonen. 

“Gelukkig kregen we voorrang. De 
situatie was zo urgent dat we met 
drie maanden een woning kregen 
hier.” Zijn vrouw gaat nu negen 
dagdelen per week naar dagopvang. 
Ze wordt gehaald en gebracht. “We 
hebben behoorlijk wat gezondheids
problemen. Betsie heeft diabetes en 
ik ben, sinds ik pancreasklachten 
kreeg, op een dieet. Ik heb hart en 
longklachten en ben de laatste zes 
jaar tien keer geopereerd. Daarom 
gebruiken we veel supplementen, die 
tegenwoordig niet meer vergoed 
worden. Maar gezondheid gaat voor 
alles. Ik doe alles om voor mijn vrouw 
in leven te blijven want ik ben haar 
mantelzorger. We moeten goed 
uitkienen hoe we ons geld uitgeven. 
Maar ik eet liever minder dan dat ik 

geen vitamines en mineralen kan 
kopen”, zegt hij beslist. “Alzheimer 
valt niet te genezen met medicijnen. 
Actie is de oplossing. Mijn vrouw en 
ik schilderen samen. Als ze schildert, 
heeft ze geen Alzheimer. En we 
houden van muziek. Dan zet ik een 
leuk liedje op en dan dansen we door 
het huis. Elke week gaan we samen 
naar gym. Ik heb een museumjaar
kaart gekocht. Dan gaan we naar de 
stad, bezoeken musea en doen mee 
aan workshops. We hebben nog lang 
niet alles gezien in de stad.”

De financiële situatie van Jan en 
Betsie verslechtert de laatste jaren 
steeds meer. “We hebben het tot nu 
toe altijd gered.” Hij denkt zelf dat 
zijn optimisme voortkomt uit zijn 
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jeugd – opgegroeid in een sociaal 
nest – en zijn geloof. Van zijn 18e tot 
zijn 30e ging hij door het hele land 
langs de deuren om het geloof in 
Jehova te verkondigen. “Daarmee 
verdiende je niets maar het gaf veel 
voldoening.” Daarna volgde hij een 
opleiding, ging aan de slag als 
elektrotechnisch tekenaar en daarna 
in de logistiek. Op zijn 48e kreeg hij 
ernstige alvleesklierklachten en 
belandde in de WAO. Hun lage 
inkomen nu is te wijten aan zijn korte 
arbeidsverleden, dat hem € 160 
pensioen per maand oplevert. 
Daarnaast ontvangen ze twee maal 
AOW, wat hun gezamenlijk inkomen 
net boven 110% van het wettelijk 
sociaal minimum brengt. “Wij zijn 
gewend aan een laag inkomen, maar 
ik vraag me weleens af wanneer we 
het nu eindelijk eens breder krijgen. 
Nu hebben we geluk dat we vanaf  
1 januari binnen de voorzieningen
doelgroep van 120% vallen. Maar  
aan de andere kant vervallen veel 
regelingen waar we recht op hadden 
en vervoerskosten zullen niet meer 
aftrekbaar zijn,” vertelt Jan. Zo teren 
ze elk jaar iets meer in op hun kleine 
spaarrekening. 

“En er gaat nog veel meer verande
ren. Wie gaat straks voor ons zorgen, 
voor twee chronisch zieke bejaarden 
als wij? Nu kan ik Betsie nog thuis 
houden. Maar hoe lang red ik dat 
nog? We moeten wel onze huishou
delijke hulp kunnen houden en 
mensen met verstand van Alzheimer 
die ons steunen, zoals onze casema
nager.” Een netwerk hebben ze wel, 
maar niet geschikt om hen praktisch 
te helpen. “Mijn dochter en schoon
zoon zijn niet gezond. Mensen vanuit 
de geloofsgemeenschap komen soms 
helpen schoonmaken. Heel aardig 
hoor maar ze zetten dingen op een 
andere plaats neer, zodat Betsie in de 
war raakt.” Jan weet precies welke 
financiële voordelen hij nu heeft en 
noemt ze op. “Maar straks weet ik 
het niet meer, want alles verandert. 
Vergoedingen vallen weg, de kosten 
worden hoger, de zorg wordt anders. 
Maar ik wil niet bij de pakken 
neerzitten of klagen. We willen 
verder. Gezond blijven en kunnen 
ontspannen en plezier hebben.”

Het college wil oudere minima, zoals Jan en Betsie, waar mogelijk  
onder steunen. Voor hen is het van belang dat ze kunnen meedoen in de  
stad, bijvoorbeeld door een museum te bezoeken of langs te gaan bij 
vrienden. Hieronder staan de belangrijkste maatregelen waarvan Jan  
kan profiteren op een rij. 

Inkomensgrens minimaregelingen 
omhoog: 
Het college heeft de inkomensgrens 
voor minimaregelingen verhoogd van 
110 naar 120% van het Wettelijk 
Sociaal Minimum. Met deze verhoging 
hebben ruim 15.000 huishoudens 
meer dan voorheen recht op inko
mensondersteuning, waaronder veel 
werkende minima en ouderen. 

Gratis OV:
Eind 2013 is de gemeente gestart 
met een pilot gratis OV voor oudere 
minima. De pilot was een groot 
succes en gratis OV heeft daarom 
een structureel gevolg gekregen.  
Jan en Betsie kunnen daardoor gratis 
reizen in Amsterdam. 

Uitbreiding Stadspas: 
Het college heeft het budget voor  
de Stadspas behoorlijk verhoogd. 
Hierdoor kan het aanbod aan 
culturele, sportieve, recreatieve en 
culturele activiteiten worden uitge
breid. Jan en Betsie houden van 
cultuur en genieten van al het moois 
dat Amsterdam te bieden heeft.  
Via de Stadspas kan dat nu gratis  
of met hoge korting. 

Zorgverzekering minima:
In 2015 heeft het college een gratis 
aanvullende zorgverzekering voor 
alle minima geïntroduceerd. Een 
collectieve basisverzekering bestond 
al. Jan en Betsie kunnen als grote 
zorgverbruikers veel profijt hebben 
van deze regelingen. 

Jan 
Wat heeft Jan aan deze aanpak? 
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