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1. Arbeidsmarktregio Groningen 

heeft de meeste armen 

2. Bovengemiddeld veel 

zelfstandigen, autochtonen 

Figuur toont per gemeente het percentage personen in 

huishoudens met een inkomen onder het niet-veel-maar-

toereikend criterium

Percentage armoede naar gemeente (2017)

SCP 2019, Armoede in Kaart 2019. Den Haag.
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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 arme huishoudens in Veenkoloniën
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1. 25 duizend personen onder de 

armoedegrens, w.v. 1.357 22-26 jaar

2. Veel eenpersoonshuish. (34%), maar 

ook paren met minderjarige 

kinderen (27%) en alleenstaande 

ouders (15%)

3. Totaal aandeel arme huishoudens 

lijkt iets te stijgen 

4. Aandeel langdurige armoede is 

stabiel
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Figuur 2: Dynamiek rond de armoedegrens 

                
Bron: CBS Micro-data, eigen bewerking RuG, Ruimtelijke wetenschappen 

Dynamiek rond de armoedegrens in de Veenkoloniën
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Personen met laag inkomen naar inkomstenbron 2017

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Bijstandsuitkering

Inkomen uit eigen onderneming

Loon uit arbeid

Overig

Pensioenuitkering

Studiefinanciering

Uitkering sociale voorziening overig

Uitkering ziekte/arbeidsongeschiktheid

Werkloosheidsuitkering

22 - 26 jarige Veenkoloniën totaal

Toename t.o.v. vorig jaar
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Ink/Zelfs

Uitkering sociale voorziening overig

Uitkering ziekte/arbeidsongeschiktheid

Werkloosheidsuitkering

Bijstandsuitkering

Ouders: Zelfde

Intergenerationele armoede
% Ouders met zelfde inkomstenbron als kinderen



|20-01-2020

Doelstelling

Onderzoeken welke mechanismen opeenvolgende generaties in armoede 

ervaren, welke mogelijkheden zij ervaren in hun ruimtelijke context en hoe zij 

omgaan met armoede

En

Verbeteren van beleids- en interventiestrategieën intergenerationele armoede 

op basis van onderzoek, in samenwerking met de Alliantie van Kracht
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Doelstelling en opzet onderzoek (2018 – 2020/2022)

Duiden van 

intergenerationele 
armoede (omvang, 

betekenis, mechamismen)

Verbeteren van beleids- en 

interventiestrategieen

(Familie)interviews 

Analyse cijfers

Literatuuronderzoek

Alliantie van Kracht

Leerkringen

2017 2018 2019 2020 2021 2022start

heden

Einde?
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Onderzoe

ksontwerp

2018 2019 2020                              2021 2022 

Dataverzameling

Data-analyse en 

validatie

Karakterisering 

families

1e fase 2e fase

Opbouw en 

monitoring 

interventies

Input plan voor 

integrale 

samenwerking 

Doelstelling en opzet onderzoek (2018 – 2020/2022)
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UWV 2019, Evidencebased werken bij dienstverlening aan werkzoekenden. UWV Kennisverslag 2019-6

Alliantie van Kracht: samen weten we veel …..
Twee sporen:

- Kwalitatief (interviews, focusgroepen)

- Kwantitatief (cijfers, microdata CBS)

https://www.uwv.nl/overuwv/Images/ukv-2019-6-evidencebased-werken-bij-dienstverlening-aan-werkzoekenden.pdf
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Activiteiten

 Veldwerk: 

- 23 gezinnen, 2 focusgroepen jongeren 

- Gesprekken + 1 focusgroep beleid en uitvoering 

- Onderzoek masterstudent:  Intergenerationele armoede, jongeren en onderwijs

- Samen met ervaringsdeskundige Gea Groothuis

 Kwantitatieve monitoring obv Microdata CBS

- Karakteristieken van jongeren 22-26 jaar met laag inkomen en hun ouders

- Multilevelanalyse: wordt armoede veroorzaakt door individu, familie of buurt?

 Literatuuronderzoek ‘Mechanismen intergenerationele armoede en interventies’ 

 Monitoring interventie BOCE-gemeenten dmv kwalitatieve nulmeting, input voor beleid in gemeenten
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Impact & Outreach

Attenderen door:

› Factsheets in samenwerking met CMO STAMM

› Presentaties overheden, congressen

› Blogs Uit het Moeras (DvhN), Nieuwsuur

› Aansluiting programmaraden

› Bijdrage aan ander (wetenschappelijk) onderzoek met regionale expertise

› Bijdrages nieuwsbrieven Alliantie van Kracht

› Bijwonen en bijdrages leerkringen



De arme bestaat niet. Elke armoede situatie is uniek. 

We moeten daarom zoeken naar een mix van 
oplossingen
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Levenslooplijn grootouder

Levenslooplijn ouder

Levenslooplijn kind

Mechanismen Familie Herbers
(hoofdnoot: illegaliteit, achtervolgt door achternaam, plaatsbetekenis)

Achtervolgt door naam
familie en naam straat, 
stigmatisering

Sterke
plaatsbinding

Slechte jeugd, jeugdtehuis, Drankmisbruik Slechte gezondheid
Weining liefde en
aandacht

Weinig praten

Achtervolgt door naam
familie en naam straat, 
stigmatisering

Tanden bijten, lippen op 
elkaar, doorgroeien

Boos worden, fysiek
vechten tegen
stigmatisering en gevoel
van onrecht

Pech met 
banen

Leren lekker in je vel te
zitten, belangrijker dan
werk en geld

Invloed scheiding, 
moeder meer geld, vader
minder 

Inkomensniveau
behouden door 
illegale handel

Niet anders geleerd

Scheiding
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De arme bestaat niet

• Verschillen in DOENVERMOGEN 

• Verschillen in bagage (kennis, intelligentie, gezondheid, arbeidsvermogen, netwerken)

• Verschillen in nastreven doelen (werk, bestaanszekerheid, geluk)

• Verschillen in reactie (actie, verzet, berusting, terugtrekken)

• Verschillen in gebruik kanalen voor onderhoud (legaal / illegaal, formeel / informeel)

16

Conformisten Ritualisten Calculerenden Retraitisten Ondernemenden Autonomen

Kroft, H et al. 1987, Een tijd zonder werk: een onderzoek naar de leefwereld van langdurig werklozen. Stenfert Kroese
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Aanknopingspunten
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Periode 2020-2022
1 Wat werkt voor wie: Verdere opbouw en monitoring van interventies

2 Wie werkt voor wie: hoe organiseren we het? (Integrale samenwerking? Loketvorming? 
Bestuurlijk  slagkracht?) 

3 Hoe lang werkt het probleem door: Verder opbouwen van een longitudinale database

4 Hoe betrekken we de mensen in intergenerationele armoede beter: Co-creatie. 
Uitdiepen van de rol van burgerinitiatieven en ervaringsdeskundigen rond armoede in relatie 
tot hun impact op armoedeproblematiek 

5 Doorgaan met agenderen vraagstuk, samen met Alliantie van Kracht, DvhN en Cmo-
Stamm. 
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› Dank voor uw aandacht

19
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Wat leren we uit de mechanismen en mobiliteitsstrategieën?

• Aandacht voor diversiteit

• Aandacht voor veel meer dan financiën (inkomen en schulden)

• Aandacht voor stimuleren van nieuwe generaties in werk en studie en de 

kennis van ouders daarover

• Opruimen concrete belemmeringen
• Kostendelersnorm

• Overbruggen overgang school naar studie

• Schulden uit erfenissen
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Investeer in gebied, 

banen voor

verschillende

generaties

Geef support die 

empowered

Investeer in goede en

niet alleen kleine

baantjes

Signaleer heel 

vroeg

Vergroot

betrokkenheid

studie/werkkeuzes
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Periode 2019-2020

Het komende jaar (2020) liggen er drie speerpunten:

 Verdiepende analyse: We weten nu aan de oppervlakte welke mechanismen er spelen, maar doen de 
komende tijd nog analyse hoe deze mechanismen beïnvloeden en welke werk-mobiliteitsstrategieën 
daarmee samenhangen

 Karakterisering: Geïnterviewde families karakteriseren en aantonen waar verschil in 
aangrijpingspunten voor ondersteuning liggen, aan de hand van de karakterisering die eerder is 
ontwikkeld rond langdurig werklozen

 Validering van analyses: Aan de hand van de analyses in klankbordgroepen valideren
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