
1 

Jouke van Dijk, Hoogleraar Regionale Arbeidsmarktanalyse 

Arjen Edzes, Senior-onderzoeker  

Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen,  
Economische Geografie 

 

 

 

Email:jouke.van.dijk@rug.nl                                      Website: www.joukevandijk.nl  

 

 

Armoede en Arbeidsmarkt 
 
 
 

Presentatie Masterclass 4: Armoede en arbeidsmarkt op het congres Overerfbare 
Armoede, Emmen, 25 september 2017 

 

 

Opzet van de Masterclass  

1. Schets van het vraagstuk, waar hebben we het over:  

•  Wanneer ben je arm? Definitie: Armoede grens 

•  Hoeveel mensen / huishoudens zijn arm? 

•   En is die armoede langdurig? En waar wonen de armen?   

 

2. Interactie:  

A. Waar hebben we invloed op?   

B. Wat doen we al?  

C. Wat kan beter?  
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Aanbod: mensen zoeken werk 

De centrale vragen voor de participatiesamenleving: 

1. Hoe zorgen we er echt voor dat iedereen zijn of haar talenten 

kan benutten? Welke concrete maatregelen zijn het meest 

effectief? 

2. Welke concrete mogelijkheden hebben werkgevers om de grote 

groep mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een 

passende plek te geven binnen de organisatie en op welke 

manier kan dat het beste bereikt worden? 

  

  Hoe geven we iedereen een kans?   
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Trends op de arbeidsmarkt 
1. Economische crisis, groei stagneert, maar lijkt nu over, nu zelfs krapte 

2. Krimp/vergrijzing: beroepsbevolking neemt af;  

3. Verschillen tussen landsdelen nemen af, binnen landsdelen toe 

4. Economische herstructurering naar meer diensten gaat door 

5. Kennisintensivering, ICT-revolutie, opleidingsniveau stijgt: maar ook 

250.000 analfabeten en 1,5 miljoen laaggeletterden 

6. Banen op MBO-2/3 niveau verdwijnen door robotisering en 

automatisering en komen niet weer terug 

7. Grotere mobiliteit, lossere relatie woon-werk locatie, zelfrijdende auto? 

8. Veranderende arbeidsverhoudingen (flexibiliteit, ZZP, leven lang leren)  

9. Veranderende competentie-eisen  21st century skills 

10. Decentralisatie van (arbeidsmarkt)beleid door rijk naar gemeenten 
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Feiten en cijfers over armoede: SCP en CBS 

› Tussen 1997 en 2008 publiceerde het Sociaal Cultureel Planbureau samen met 
het CBS (vrijwel) jaarlijks over armoede in de Armoede monitor.  

› Vanaf 2010 jaarlijks het Armoedesignalement. Deze reeks werd uitgebracht 
t/m 2014. Vanaf 2016 verschijnt het themarapport over armoede in de vorm 
van een cardstack 'Armoede in Kaart'. De eerste editie hiervan verscheen in 
september 2016. 

› Zie: http://digitaal.scp.nl/armoedeinkaart2016/ 

 | 5 

Waar ligt de armoedegrens? 
  
- Basisbehoeftencriterium 
- Niet-veel-maar-toereikendcriterium 
 voor sociale participatie 
- Omvang huishouden 
 
Bedragen 2014 in €: 
- Alleenstaande:      971 – 1.063 
- Paar met 2 kinderen: 1.830 – 2.000 
- 1-ouder met 2 kind.:  1.470 – 1.610 
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Bron: CBS (IPO ’01-’14), SCP-bewerking 
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Personen in armoede, 2001-2014 (in absolute aantallen x 1000 
en in procenten van de bevolking) 
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Bron: CBS (IPO ’01-’14), SCP-bewerking 

Basisbehoeften 
Bijna 6%; 800.000 

Niet veel maar toereikend 
Bijna 8%; 1,2 miljoen 

Personen in langdurige (3 jaar) armoede, 2001-2014 (in procenten van totale groep 
armen) 
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Niet-veel-maar-toereikend: 800.000 

Bron: CBS (IPO ’01-’14), SCP-bewerking 

Basisbehoeften 
Bijna 6%; 375.000 

Recente cijfers zijn schaars, helemaal over Overerfbare Armoede! 
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Raming van armoede 2015-2017 

Armoede zal 
(een beetje) 
afnemen door 
aantrekken 
economie en 
fiscale 
maatregelen. 

Armoede en Arbeidsmarkt: Werk, Werkloos, Arm  
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De Graaf-Zijl et al (2015) De onderkant van de arbeidsmarkt: SPB/SCP: p. 33. 

Banen met veel 
onzekerheid 

Werkend arm: 
Vast werk + laag 
uurloon 
Of: 
Geen laag uurloon, 
maar onregelmatig 
werk 

Personen in armoede naar leeftijd en inkomensbron, 2014 (in 
aantallen x 1000 en in procenten) 
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Bron: CBS (IPO ’01-’14), SCP-bewerking 

De grootste groep armen 
heeft werk! Zelfstandigen 
zijn veel vaker arm dan 
mensen in loondienst. 
 
 
Mensen met een 
(bijstands)uitkering zijn 
vaak arm. 

Armoede per gemeente (in procenten en in aantallen) 
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Bron: CBS (IPO ’01-’14), SCP-bewerking 

Armoede vooral 
hoog in grote 
steden, maar 
ook in veel 
gemeenten in 
het Noorden 
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A gemeente (in procenten en in aantallen) 
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Armoede vooral 
hoog in grote 
steden, maar 
ook in veel 
gemeenten in 
het Noorden 

Hoe zijn de kansen 
op werk? 
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Ontwikkeling werkloosheid januari 2008- juli 2017 
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Crisis: explosieve stijging 
werkloosheid 2011 – 2014, 
Daarna zet de daling in 

Is de crisis nu voorbij? Het lijkt er wel op!   
Bron: UWV, 2016 

Er is veel dynamiek op de arbeidsmarkt 
arbeidsmarktnsen op werk: vee? 
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Hoe zijn de kansen op werk? 
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Aantal uitkeringsgerechtigden 2002-2014: ca. 1,6 miljoen!  

WIA/WAO 

WW-uitkeringen 

Wajong 

Bijstand 
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Bron: CBS, 2015 

WWB                     Wajong 

  > 44                        > 21      

 

              WW > 38 

Personen met uitkering 
per 1000 v.d. bevolking 15-65 jaar 
Maart 2015 Nederland 

Alle grijze gemeenten doen het beter 

dan Nederland! In het Noorden zijn dat 

alleen: Ten Boer, Vlieland,  

Terschelling en Schiermonnikoog 

 

Aantallen in het Noorden: (NL) 

WW        49.000    (430.000) 

Bijstand  59.000    (488.000) 

Wajong   33.000    (248.000)  1.166.00 

Totaal    141.000 

  

 

Steeds meer 

flexbanen en 

zzp-ers 
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Bron: CBS, Nederland in 2015.  

Werknemers vaste baan 

Zelfstandigen met personeel 

Zelfstandigen zonder personeel 

Werknemers flexibele baan 

Mutatie in aandelen beroepsniveaus 2003 - 2014 

Banen op lager en middelbaar niveau verdwijnen door robotisering 

en automatisering; toename vooral op hoogste niveau 

Noorden 

Niet iedereen kan MBO-4 halen!  
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Bron: DvhN, 6-9-2016 

Laag geletterden hebben problemen met 

lezen en schrijven in de werksituatie, 

maar ook in het omgaan met instanties 

voor uitkeringen, subsidies, 

gezondsheidszorg. 
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Bron: UWV, 2016 

Verwachte ontwikkeling 
banen werknemers voor 
Groningen en Drenthe 
voor 2016-2017: rond het 
landelijke gemiddelde  

Er is veel te doen: 4.3 miljoen Mantelzorgers, 

 w.v. 730.000 meer dan 8 uur per week 
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Er is genoeg te doen in de zorg, in de natuur, in de cultuur, in de sport, etc. 
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Wie moet wat gaan 

doen? 
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Lokaal arbeidsmarktbeleid: iedereen 

bemoeit zich ermee, veel overleg, 

banenplannen, maar weinig regie en 

kennis om  door te pakken 

ER IS GEEN SIMPELE        
 OPLOSSING!!!! 

 
Maar wel een 
gezamenlijke 

verantwoordelijkheid 
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DvhN, vandaag: 25 september 2017 
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Veel 

beleidsinspanningen, 

maar effectiviteit is 

beperkt 
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Wil elk bedrijf meedoen? 
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Bron: Quality Coaching, 2013 

Er is veel goede wil! 
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Kan elk bedrijf meedoen? 
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Bron: Quality Coaching, 2013 

Maar ook veel mitsen en maren! 

Waarom doet een bedrijf niet mee? 
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Bron: Quality Coaching, 2013 

En praktische bezwaren! 

Samenvattend 
1. Armoede is hoofdzakelijk gebonden aan ‘Geen Werk’ , maar (in 

toenemende mate) ook aan werk 

2. Risico groepen: laag opgeleiden, minder productieven, niet 
mobielen; kinderen van de volgende generatie  

3. Regionale uitsortering  

4. Niet alleen economische factoren, ook culturele 

5. Niet alleen conjuncturele factoren, ook structurele 

6. Oplossing? Werk? Job-carving? Scholing? Basisbanen/inkomen?  

7. Veel goede wil, maar ook veel praktische bezwaren en gebrek 
aan gegevens en gebrek aan kennis van wat wel en niet werkt 

8. Diffuse taakverdeling: markt/bedrijven, overheid, samenleving, 
wetenschap – gezamenlijke verantwoordelijkheid?  
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Dank voor uw aandacht 

En nu bent u aan zet …. 

A. Waar hebben we invloed op?   

B. Wat doen we al?  

C. Wat kan beter?  
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Waar hebben we invloed 
op? 

Wat doen we al? Wat kan beter?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


