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Wie zijn de armen?
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We hebben allemaal verschillende
beelden. Stereotypen
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Perspectief bieden op werk Nu leren wat later is

En daarmee verschillen de oplossingsrichtingen…



|21-6-2021 5

Gebiedskarakterisering 

1. 60 duizend inwoners. Snelst groeiende 
gemeente? 

2. 41 officiële kernen  
3. Landelijk gebied – witte bevolking
4. Hoe hecht zijn de gemeenschappen?
5. Hoe zichtbaar zijn problemen?
6. Toegankelijkheid voorzieningen?
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1. Arbeidsmarktregio Groningen 
heeft de meeste armen 

2. Bovengemiddeld veel 
zelfstandigen, autochtonen

SCP (2019) Armoede in kaart. 

Figuur toont het aandeel huishoudens met een laag inkomen. 
Bron: CBS, 2019

Percentage armoede naar gemeente (2019)
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Kerncijfers armoede Westerkwartier
1. 7% huishoudens heeft een laag inkomen
2. 29 op 1.000 inwoners heeft een bijstandsuitkering
3. 2.000 inwoners onder de armoedegrens
4. Generatiearmoede? 

Bron: www.waarstaatjegemeente.nl
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§ Er waren veel aanwijzingen dat in de Veenkoloniën
relatief veel mensen in generatiearmoede leven

§ Armoede: Een gebrek aan toegang en (financiële) 
mogelijkheden

§ Geld is slechts één van de indicatoren
§ Speciaal kenmerk: plattelandsgebied met vooral

witte bevolking

Onderzoek in Veenkoloniën
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Personen met laag inkomen naar inkomstenbron 2017
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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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Waar ligt het nu aan? 
1. Gedrag (houding, waardering, normen en waarden)
2. Context (economie, buurt, regio)
3. Politiek (beleid, organisatie, 

dienstverlening)

Brady, D. 2019, Theories of the Causes of Poverty. The Annual Review of Sociology, 45: 155-175
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Unieke samenwerking
Rijksuniversiteit
Groningen / 
Faculteit
Ruimtelijke
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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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› Dank voor uw aandacht
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