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Aanleiding  

• De verwevenheid van armoede met de geschiedenis van de 

Veenkoloniën is groot

• Investeren in kennis- en vaardighedenontwikkeling nodig
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Onderzoekslijn 1: Mechanismen 

Betekenis  

Van 

intergenerationele 

armoede 

Coping-

strategieën 

Van generaties in 

armoede 

                    

Onderzoekslijn 2: Interventies 

Interventies 

Beleid voor 

interventies bij 

huishoudens in 

armoede 

Uitvoering 

Benadering van 

hulpverlening bij 

gezinnen in 
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Veenkoloniale 

gebied 

Onderzoeksfase 1 Microdata: aantal, kenmerken en verdeling 
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Onderzoeksdesign: Regionale afbakening

Totale populatie: personen in de Veenkoloniën in 
particuliere huishoudens met inkomen excl. 
studentenhuishoudens.

Doelpopulatie: deel van de totale populatie dat tussen 
de 22 en 26 jaar oud is (= jong volwassenen). 

Ouderpopulatie: De ouders van de doelpopulatie; 
hieronder verstaan we de juridische ouders.
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Personen en huishoudens

Personen

Met een inkomen

In een huishouden

Gestandaardiseerd

Lage inkomensgrens (< € 12.370) 
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Veenkoloniën heeft 
een laag gestan-

daardiseerd
inkomen…

Met een beperkte 
koopkrachtstijging

Doorsnee gestandaardiseerd inkomen per gemeenten 2016 Doorsnee koopkrachtontwikkeling per gemeenten 2017
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Kerncijfers armoede 2016

12289

13188

25477

VK Niet arm Arm: Man Arm: Vrouw

14718

1428

16146

VK Niet doelpopulatie

VK Doelpopulatie: Niet arm

VK Doelpopulatie: Arm

Totale populatie (361.680) / Arme populatie Totale populatie (361.680) / Doelpopulatie (22-26 jaar)
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6,8% 7,2%
7,9%

9,7%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

Man Vrouw

Aandeel personen met laag inkomen naar geslacht 
(2016)

Veenkolonien totaal 22-26 jarige

Arme huishoudens naar geslacht

In zowel de totale arme bevolking 
als bij de arme jong volwassenen 

zijn vrouwen 
oververtegenwoordigd  
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Voornaamste inkomstenbron bij personen met laag inkomen 2016

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Bijstandsuitkering

Inkomen uit eigen onderneming

Loon uit arbeid

Overig

Pensioenuitkering

Studiefinanciering

Uitkering sociale voorziening overig

Uitkering ziekte/arbeidsongeschiktheid

Werkloosheidsuitkering

22 - 26 jarige Veenkoloniën totaal
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Waar wonen de arme huishoudens in 2016?

In aantallen wonen 
de meeste arme 
huishoudens in 

Emmen

Relatief wonen de 
meeste arme 

huishoudens in 
Hoogezand, 

Oldambt en Pekela

Absolute aantallen Ten opzichte van bevolking
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Trends in (langdurige) arme huishoudens
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Totale populatie Doelpopulatie Langdurig Langdurig Doel

1. Totaal aandeel arme 
huishoudens lijkt iets te dalen

2. Aandeel langdurige armoede 
lijkt iets te stijgen
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Wat vertellen de cijfers ons?

0,0%

5,0%
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20,0%
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30,0%

35,0%

40,0%

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Aandeel ‘arme’ vaders en moeders van (1) alle 
jongvolwassenen en (2) ‘arme’ jongvolwassenen

arme' vaders van alle 22-26 jarigen arme' vaders van 'arme' 22-26 jarigen

arme' moeders van alle 22-26 jarigen arme' moeders van 'arme' 22-26 jarigen

1. Arme 22-26 jarigen 
hebben vaker arme vaders 
en moeders

2. Vooral arme moeders 
springen eruit 

3. Generatie armoede lijkt 
toe te nemen
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Nooit arm
88%

Altijd arm
1%

Rijk naar arm
3%

Arm naar rijk
2%

Tijdelijk arm
4%

Tijdelijk rijk
1%

Anders
1%

Dynamiek in arme huishoudens

1. Er is veel dynamiek rond 
de armoedegrens

2. Slechts 1% is continue 
arm
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Rijk 

Lage inkomensgrens

Inkomensverdeling in 2016  

Arm 

95% van de bevolking 

Bovengrens
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Iedereen in 2016 
die niet onder de 

armoedegrens heeft 
geleefd

Iedereen in 2016 
die zes jaar onder 
de armoedegrens 

heeft geleefd

Inkomensverdeling in 2016  

Jaren onder de armoedegrens (2011-2016)
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Inkomensverdeling in 2016 van jong volwassenen

Hoe langer de vader 
onder de 

armoedegrens leeft, 
hoe meer de 

inkomensverdeling 
van de kinderen op 
die van de ouders 

lijkt

Jaren onder de armoedegrens vader  (2011-2016)
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Inkomensverdeling in 2016 van jong volwassenen

Hoe langer de 
moeder onder de 

armoedegrens leeft, 
hoe meer de 

inkomensverdeling 
van de kinderen op 
die van de ouders 

lijkt

Jaren onder de armoedegrens moeder  (2011-2016)
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Inkomensverdeling in 2016 van jong volwassenen

Hoe langer de ouders onder de 
armoedegrens leven, hoe meer 
de inkomensverdeling van de 

kinderen op die van de ouders 
lijkt

Hoe langer de ouders onder de 
armoedegrens leven, hoe meer 

het gemiddelde inkomen 
schommelt rond de lage 

inkomensgrens

Jaren onder de armoedegrens (2011-2016)
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Conclusies
1. Risico op armoede in Veenkoloniën is onveranderd hoger in vergelijking met 

Nederland als geheel 

2. Intergenerationele armoede is wel degelijk een risico factor
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Aanpak
› Uitgangspunt participatief;

-Spiegelen van onderzoeksvragen, proces en resultaten

-Wat is er nodig?

Interviews met meerdere generaties

-Ca 30 gezinnen (verdeeld over het Veenkoloniale gebied)

-Intergenerationeel
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Mechanismen

Omgaan met

intergenerationele armoede

Betekenis

Van intergenerationele armoede

Tijd/Ruimte
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Mechanismen

› We willen het beste voor onze kinderen

› Maar wellicht ‘andere’ doelen

› Grens aan wat men wil en kan bereiken,

- door sociale omgeving, 

- geografische inrichting

Culturele/Sociale 
context

Cultureel-geografische 
context

Armoede in verschillende 
generaties
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❖ Beleidstheorieën en –strategieën

❖ Doelen en instrumenten

❖Hoe sluiten doelen en strategieën 
aan bij beleving van armoede?
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Interventies/beleidsstrategieën

Armoede in verschillende 
generaties

Ondersteuning in 
privé-domein/familie

Ondersteuning naar 
werk en inkomen

Signalering en 
ondersteuning in 
onderwijs/sociale 

ruimte

Perspectieven op de 
ruimtelijke omgeving

Initiatief en ondersteuning vanuit 
burger en/of minima zelf
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Eerste aanknopingspunten

› Eerste ideeën mechanismen intergenerationeel: kansen vinden lastig, 
kansen krijgen lastig. 

› Inzet op intergenerationele armoede moet nog groeien. Verschillende 
types ondersteuning komen (nog) niet altijd samen.
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