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Deze korte rapportage is tot stand gekomen dankzij financiering van de provincies Groningen en Drenthe 
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INLEIDING 

 

 

De Rijksuniversiteit Groningen is in 2018 begonnen met een onderzoek naar intergenerationele armoede in 

het Veenkoloniaal gebied (een regio die zich uitstrekt over provincies Groningen en Drenthe). Het onderzoek 

brengt intergenerationele armoede in dit gebied in kaart aan de hand van microdata van het CBS en brengt 

inzicht in de beleving van armoede door verschillende generaties in families op verschillend geografisch 

niveau (in huis, wijk, regio).  

Voor dit onderzoek hebben we langdurige armoede door generaties als volgt omvat: 

Een situatie waarin langdurig, door generaties, sprake is van financiële, sociale en ruimtelijke exclusie, 

waardoor families mogelijkheden niet tot volle potentie kunnen benutten. 

Zolang gezinnen in armoede leven, worstelen beleid en organisaties rondom deze gezinnen met de vraag hoe 

zij de mogelijkheden voor deze gezinnen kunnen verbeteren. In dit rapport wordt kennis vanuit eerder 

onderzoek naar intergenerationele armoede gedeeld. Het dient om denkrichtingen over de aanpak van 

intergenerationele armoede te ondersteunen. Met dit overzicht pretenderen we niet met de oplossing te 

komen voor gezinnen die door meerdere generaties leven met een laag inkomen en andere vormen van 

exclusie, maar willen we overzichtelijk in kaart brengen wat de huidige stand van zaken is omtrent onderzoek 

naar langdurige armoede door generaties. Daarnaast willen we een aanzet doen om de discussie te voeden 

over beleid en inzet op de specifieke groep die intergenerationele armoede ondervindt.  

Hetgeen we kunnen aantonen is dat het leven in langdurige armoede in principe niet leidt tot positieve 

uitkomsten op belangrijke pijlers voor welbevinden in de huidige samenleving. Gezinnen in langdurige 

armoede zijn over het algemeen minder gezond, minder theoretisch opgeleid en ondervinden vaak meer last 

van economische schommelingen. Let wel, dit zijn uitkomsten op pijlers die een samenleving een gezin 

voorspiegelt om te bereiken. Daarom is het belangrijk in te zetten op het verbeteren van deze uitkomsten, 

door ongelijkheden en exclusie te voorkomen, maar ook om aandacht te hebben voor wat gezinnen zelf 

willen bereiken in een situatie met langdurige armoede. Daarom willen we belangrijke bevindingen op 

verschillende mechanismen in aanhoudende armoede delen om daarmee gedachten te prikkelen over wat 

nog meer bereikt kan worden.  

In dit rapport beschrijven we de mechanismen beknopt en doen suggesties voor literatuur om er verder over 

te lezen. We maken inzichtelijk welke aandachtspunten er moeten zijn bij beleid en interventie. En we laten 

zien waarom het van belang is dat er niet aan 1 knop gedraaid wordt wanneer de mogelijkheden voor families 

moeten worden vergroot. Het onderzoek zal de komende jaren worden verrijkt met data en analyse van 

familiegeschiedenissen uit het Veenkoloniaal gebied. 
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ARMOEDE DOOR GENERATIES 

 

 

Nederland heeft een relatief hoge opwaartse mobiliteit, vergeleken met de rest van Europa. Kinderen komen 

vaak boven het inkomensniveau van hun ouders uit (Bukodi, Paskov, & Nolan, 2017). Toch zijn er generaties 

die het welvaartsniveau van hun ouders niet ontstijgen. Deze gezinnen leven langdurig in financiële armoede. 

Uit eerder onderzoek blijkt dat een bijstandsuitkering vaak wordt doorgegeven aan jongere generaties in de 

familie (Guiaux, Roest, & Iedema, 2011) en dat het negatieve effecten heeft op lichamelijk en psychisch 

welbevinden van gezinsleden (Evans & Kim, 2013). Zowel kinderen als volwassenen ervaren het leven met 

minimale hulpmiddelen als stressvol en beperkend (Evans & Kim, 2013).  

Verklaringen voor intergenerationele armoede die we nu kennen zijn, onder andere, de aanwezigheid van 

sociale normen in relatie tot uitkeringsafhankelijkheid, overdraagbaarheid van informatie over uitkeringen, 

een gering sociaal netwerk en geringe overdracht van kapitaal (onderwijs, inkomen) (Guiaux et al., 2011). 

Daarnaast doen gezinnen in intergenerationele armoede minder mee in de maatschappij; ze hebben minder 

vaak een baan, doen minder vaak aan vrijwilligerswerk en zijn meer geïsoleerd (College voor de Rechten 

van de Mens, 2016; Coumans, 2012). Intergenerationele armoede vergroot daarmee niet alleen de afstand 

tot mogelijkheden en kansen, maar ook de afstand tussen groepen in de samenleving (Kalil, 2015; Roex, 

Huijts, & Sieben, 2018). Meer kennis van intergenerationele armoede kan deze kloof verkleinen. Om te 

voorkomen dat meer gezinnen langdurig leven in situaties van stress en hun mogelijkheden niet kunnen 

benutten, is er meer onderzoek nodig naar deze intergenerationele armoede en goede ondersteuning bij deze 

armoede. 

 

Cijfers – Nederland en Veenkoloniën 

Intergenerationele en chronische armoede is ook in Nederland een hardnekkig verschijnsel (Centraal Bureau 

voor de Statistiek, 2018; Wildeboer Schut & Hoff, 2016). Over het algemeen lijkt de kortdurende armoede 

in Nederland (en de provincies Groningen en Drenthe) te zijn gedaald in de afgelopen jaren, maar neemt de 

langdurige armoede langzaam toe (CBS, 2018). In Nederland ligt de langdurige armoede gemiddeld op 3,3 

procent (in 2016), maar de langdurige armoede in de Veenkoloniën laat een gevarieerd beeld zien. Van 4,7 

procent huishoudens die leven in langdurige armoede in de gemeente Hoogezand-Sappemeer tot 1,6 procent 

van de huishoudens in de gemeente Aa en Hunze1. Wel zien we in alle Veenkoloniale gebieden een stijgende 

lijn omtrent langdurige armoede. Op wijkniveau is de langdurige armoede in en rondom Hoogezand-

Sappemeer, Stadskanaal, Emmen en Veendam hoger dan het landelijk gemiddelde. Het kwantitatief 

onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen laat zien dat intergenerationele armoede, waarbij zowel ouder 

als kind in armoede leeft, in de Veenkoloniën vooral voorkomt in Veendam, Emmen en Hoogezand-

Sappemeer. De inzichten uit het onderzoek laten zien hoe groot de groep is die leeft in 

meergeneratiearmoede, welke kenmerken deze groep heeft en hoe deze huishoudens zich geografisch 

verhouden in het veenkoloniale gebied. Het gevarieerde beeld van intergenerationele armoede in de 

                                                                 
1 Let wel: sommige gemeenten bestaan maar voor een deel uit Veenkoloniën 
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Veenkoloniën en haar unieke cultureel-geografische karakter (Edzes & Strijker, 2017) geeft aanleiding om 

in dit gebied nader onderzoek te doen naar mechanismen achter intergenerationele armoede, het omgaan met 

armoede en de implicaties daarvan voor interventiestrategieën.  
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MECHANISMEN 

 

 

In huishoudens waar generaties langdurig in armoede moeten leven zijn er omstandigheden die ervoor 

zorgen dat het voor een nieuwe generatie moeilijk wordt de situatie te doorbreken. Deze mechanismen 

hebben betrekking op de samenstelling van een huishouden, gezondheidsfactoren, de rol die iemand 

toebedeeld krijgt in een huishouden of de manier van omgaan met armoede. Daarnaast spelen externe 

mechanismen een rol, zoals de beleidscontext en -strategieën, de geografische context, de sociale en culturele 

normen en ook de fysieke en economische omstandigheden in een gebied. Anders dan binnen armoede in 

één generatie, gaat het hier om overdrachtsmechanismen die een situatie langdurig kunnen beïnvloeden, 

zoals patronen van scheiding of langdurige ziekte die zich herhalen bij nieuwe generaties in een familie. Op 

basis van bestaande literatuur zullen in deze korte rapportage deze mechanismen in intergenerationele 

armoede verder worden uitgediept.  
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MECHANISMEN INDIVIDUELE- EN FAMILIE FACTOREN:  

KENMERKEN HUISHOUDEN 

 

 

Een overzicht van verklarende mechanismen voor intergenerationele armoede starten we op persoons- en 

huishoudenniveau. Binnen een huishouden kan een minder gunstige situatie ontstaan, die invloed heeft op 

de keuzes die gezinnen kunnen en willen maken.  

Ten eerste betreft het de samenstelling van een huishouden. Veelvuldig onderzoek laat zien dat de 

samenstelling van een huishouden invloed kan hebben op de hulpmiddelen of ondersteunende middelen 

die kinderen hebben en de mate waarin ouders mogelijkheden hebben om hun kinderen voldoende zorg te 

bieden (Harper et al., 2003, Bloome, 2017). In alle OECD landen (waaronder Nederland) hebben 

bijvoorbeeld eenoudergezinnen een hoger risico op armoede (In Nederland meer dan 5 keer het risico).  

Eenoudergezinnen kunnen over het algemeen minder inkomen genereren en in deze huishoudens moet 1 

ouder (over het algemeen) zorgdragen voor een inkomen en zorg binnen het huishouden. Daarbij is het vaker 

de vrouw die een eenoudergezin moet onderhouden en genereren vrouwen, over het algemeen, minder 

inkomen dan mannen. Ouders met kinderen die alleen samenwonen of in alleenstaand ouderschap geven 

hogere risico’s op armoede door aan hun kinderen dan ouders doen aan kinderen die geboren zijn in een 

huishouden waar ouders getrouwd zijn (Harkness et al., 2012). De ontwrichting van een huishouden door 

scheiding of frequente verhuizingen beïnvloeden de welvaart van een huishouden (Keister, 2004) en het 

risico voor kinderen om ook armoede te moeten ervaren. Ook is er veel bewijs dat kinderen van gescheiden 

ouders ook zelf vaker scheiden (Diekmann & Schmidheiny, 2013).  

Ook huishoudens met een niet-Nederlandse achtergrond hebben een hoger risico op armoede, een lage 

opleiding en weinig ervaring in werk. Er is nog weinig zicht op het langdurige intergenerationele effect 

van een niet-Nederlandse achtergrond op armoede (over meer dan twee generaties). In Europa is het risico 

op opgroeien in armoede voor kinderen wiens ouders migrant zijn hoger dan voor kinderen met ouders 

zonder migratieachtergrond. In Nederland is het risico op opgroeien in armoede 15 procent hoger voor 

kinderen met ouders met een migratieachtergrond (Save the children, 2016). Ouders met een 

migratieachtergrond en vaak ook de eerstvolgende generatie werken in sectoren die vaak weinig inkomen 

genereren en risico lopen in tijden van economische crisis. Een lage opleiding van ouders en weinig ervaring 

geeft wel een hoger risico op armoede voor kinderen in deze gezinnen (Richardson & Bradshaw, 2012).  

Het causale verband tussen individuele karakteristieken en armoede is nog wel onduidelijk; 

alleenstaande ouders en tienermoeders kunnen een grotere kans hebben om in armoede te leven, niet 

vanwege hun alleenstaande status, maar omdat ze andere karakteristieken hebben, zoals een laag 

opleidingsniveau, waardoor hun kans op armoede groeit. Daarnaast kunnen familiestructuren ook een gevolg 

zijn van armoede in plaats van een oorzaak (Page and Stevens, 2004). Het algemene mechanisme bij deze 

kenmerken van het huishouden is dat het voor de beschreven groepen moeilijker is voldoende inkomen te 

genereren, waarmee ze ook hun kinderen onvoldoende vermogen en mogelijkheden kunnen meegeven om 

een opleiding af te ronden of werk te vinden dat hen langdurig onderhoud. 
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MECHANISMEN INDIVIDUELE- EN FAMILIE FACTOREN:  

ONDERWIJSACHTERGROND 

 

 

De meeste studies naar intergenerationele armoede laten zien dat er een duidelijk verband is tussen 

opleidingsniveau van ouders en kinderen (Bird, 2011). Ouders die praktisch of minder hoog opgeleid zijn, 

hebben vaker lager opgeleide kinderen. In de UK laat onderzoek zien dat bij kinderen die in armoede 

opgroeien de kans dat zij naar de universiteit gaan half zo groot is als bij kinderen die opgroeien in rijkere 

gezinnen (Gorard, See & Davies, 2012). Over het algemeen is er wel enige mobiliteit2 over generaties heen, 

maar deze blijft beperkt bij gezinnen met weinig geld. Voor de meerderheid van de kinderen die geboren 

worden in armoede is de kans op succes in opleiding en onderwijs lager en daardoor is er een hogere 

kans op het niet afronden van een opleiding of wordt alleen een lagere opleiding afgerond. De kansen op 

succes als een volwassene zijn daardoor beperkt, waardoor sneller sociale uitsluiting plaatsvindt (Mihai, 

Titan & Manea, 2015; Tierney, 2015). De lokale arbeidsmarkt (het gebrek aan werk in de direct omgeving) 

is in veelvuldig onderzoek een verklaring voor het doorgeven van werkloosheid (in ieder geval tussen vader 

en zoon).  

Andere verklaringen die gegeven worden voor het doorgeven van een lage opleiding aan een nieuwe 

generatie zijn: 

1) lager opgeleide ouders zijn wellicht minder gebrand op hoger of theoretisch opgeleide kinderen; zij 

zien niet altijd de meerwaarde van meer onderwijs en zijn minder bereid en minder vaardig om te helpen 

met huiswerk etc. dan hoger opgeleide ouders. 

2) lager opgeleide ouders zijn minder goed in staat om opleiding en aanverwante middelen voor hun 

kinderen te betalen 

3) Ruimtelijke segregatie kan ervoor zorgen dat lager opgeleide ouders en hun kinderen minder kansen 

hebben om goed onderwijs te volgen 

Financiële ondersteuning voor schoolgaande kinderen lijkt weinig invloed te hebben op de toetsscores en 

aanwezigheid van schoolgaande kinderen (Riccio et al., 2013; Slavin, 2010). Verklaringen hiervoor zijn de 

diversiteit en complexiteit van gedrag dat door de interventies wordt geprobeerd te ondervangen en de 

relatieve lage bijdrage in vergelijking met leefkosten (Duncan et al., 2017). Daarnaast lijken andere, meer 

inhoudelijke programma’s binnen het onderwijs, bijvoorbeeld met een focus op laaggeletterdheid, meer op 

te leveren (Slavin, 2010). Er moet ook vooral aandacht zijn voor de manier waarop kinderen en hun ouders 

geïnformeerde beslissingen kunnen maken over de studie en werkopties die er zijn (Kintrea et al., 2011). 

Mechanismen die relateren aan de overdracht van opleidingsniveau op kinderen liggen dus zowel in het 

huishouden als in de context van het onderwijs en de samenleving zelf. Zo laten verschillende onderzoeken 

                                                                 
2 Mobiliteit wordt in dit rapport gedefinieerd als de verandering van sociaaleconomische positie van een kind ten opzichte van de ouder 
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zien dat ook binnen scholen niet altijd gelijke kansen worden geboden aan alle kinderen (Tierney, 2015; 

Duncan et al., 2017), doordat onderwijzend personeel op een andere manier omgaat met kinderen met een 

lage sociaaleconomische achtergrond, vergeleken met kinderen met ene hogere sociaaleconomische 

achtergrond (toetsscores worden bijvoorbeeld op een andere manier geïnterpreteerd) (Entwisle, 2018).  
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MECHANISMEN INDIVIDUELE- EN FAMILIE FACTOREN:  

GEZONDHEID 

 

 

Ten slotte kan de gezondheid van leden van het huishouden invloed hebben op de gezondheid van een 

nieuwe generatie in het gezin, alswel kan een slechte gezondheidssituatie van een ouder ervoor zorgen dat 

kinderen weinig ondersteuning hebben om een opleiding te doen of af te ronden. (Plotselinge) 

veranderingen in gezondheid van een kostwinner, of langdurige chronische aandoeningen zijn een van de 

sleutelmechanismen in neerwaartse mobiliteit en armoede, omdat zowel het individu als zijn/haar verzorger 

beperkt worden in arbeidsmogelijkheden (Moore, 2005).  

Waar andere mechanismen met betrekking tot intergenerationele armoede vaak betrekking hebben op 

overdracht in de levensloop, heeft de overdracht van gezondheid in armoede duidelijk een overerfbare 

component (Del Boca, 2015). Intergenerationele overdracht van armoede door voeding (en breder 

ongezonde levensstijl) begint al in de baarmoeder, waar een kind niet goed gevoed wordt door een niet goed 

gevoede moeder.  Deze ongezonde start kan invloed hebben op de kansen in de rest van hun leven (Drake 

& Lui, 2010). Het is lastiger om aan goed betaald werk te komen, wanneer de gezondheid slechter is 

(selectie). Daarnaast wordt verondersteld dat in families met lage inkomsten minder 

gezondheidsvaardigheden worden doorgegeven. Dit betekent dat gezinsleden het moeilijker vinden om de 

‘juiste’ informatie over gezondheid te vinden en door te geven of ze missen de kracht om de ‘juiste’ keuzes 

te maken. Toch hangt het ontwikkelen van gezondheidswaarden niet alleen samen met armoede en exclusie. 

Het kan ook eenDat er wel kennis van gezondheid en gezonde leefstijl is, maar dat de normen en attituden 

naar gezondheid en zorg om andere redenen anders worden benut dan verwacht (Bird, 2010; Visser, 2016). 

Andere prioriteiten en andere normen spelen hierbij een rol. 

De beschikbaarheid van zorg is ook een aandachtpunt in regio’s waar een laag inkomen is. De 

beschikbaarheid van zorg in de omgeving kan invloed hebben op de gezondheid en zorg die kinderen en 

volwassenen in armoede ontvangen. Zowel zorgkosten, als het overbruggen van de fysieke afstand tot zorg 

kan leiden tot verminderde toegang tot zorg in gezinnen met een laag inkomen (Cloney et al., 2015).   

Minder gezonde kinderen met een lager inkomen bereiken vaak een lager opleidingsniveau. Daaropvolgend 

kan een slechte gezondheid leiden tot een beperkte capaciteit voor leren en werken. Toch kunnen tieners en 

jongeren hun doelen en vaardigheden ontwikkelen en dit kan dienen als een ‘window of opportunity’. 

Gezondheid en een gezonde leefstijl kunnen deze eerdere nadelen overwinnen (Sverdlik, 2011). 
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MECHANISMEN INDIVIDUELE- EN FAMILIE FACTOREN:  

COPINGSTRATEGIEËN  

 

 

Naast de karakteristieken van gezinsleden, kunnen gezinsleden elkaar beïnvloeden in de manier waarop zij 

omgaan met het leven met een laag inkomen. Intergenerationele armoede hangt samen met het ontbreken 

van kansen en mogelijkheden die door generaties blijven bestaan. Deze kansen en mogelijkheden worden 

door gezinsleden geobserveerd, geïnterpreteerd en omgezet in een reactie op die omstandigheden (Lister, 

2015). Gezinnen observeren de banenmarkt, observeren de kansen die ze geboden krijgen, wegen dit 

af met hun opleiding, en dit leidt tot een bepaalde manier van omgaan met die situatie. Deze 

afwegingen zijn vaak een mengelmoes van rationele en meer irrationele overwegingen (Snel & Staring, 

2001: Lister, 2015).  

Copingsstrategieën ontstaan vaak wanneer mensen in moeilijk situatie belanden, die vraagt om een 

omgangsvorm. Mensen kunnen op verschillende lagen copingsstrategieën ontwikkelen (Aldwin & 

Reverson, 1987). Exclusie door het ontbreken van financiële middelen wordt in veel gezinnen ervaren als 

een probleem dat stress oproept. Deze stress levert vaak een (zichtbare of onzichtbare) reactie op. Al veel 

jaren wordt er onderzoek gedaan naar de manier waarop mensen reageren op stressvolle situaties. De recente 

benadering op schaarste (door geld) van Shafir en Mullainathan (2014) laat zien dat de copingsstrategieën 

van individuen kunnen leiden tot minder rationele beslissingen of irrationele reacties, maar dat deze 

copingsstrategieën niet gevoed worden door een gebrek aan competenties, maar een gevolg zijn van een 

langdurig leven in omstandigheden die uitzichtloos lijken.  

Er zijn drie lagen waarop copingsstrategieën worden ontwikkeld; op het niveau van het probleem, op het 

niveau van de emotie en op het niveau van het onderwerp (Stephenson, King & Delongis, 2016). Deze 

strategieën worden vaak doorgegeven aan nieuwe generaties, waarmee intergenerationeel een reactie wordt 

ontwikkeld op de situatie van schaarste. 

 

1) Manier van omgaan met… - het probleem 

Generaties binnen een gezin hebben vaak een individuele manier om met problemen om te gaan. Toch 

kunnen er overeenkomsten zijn in de manier van omgaan met de situatie, omdat kinderen de interpretatie 

van de omgeving vaak leren van hun ouders. Als eerste is er een reactie op het probleem zelf, de strategie 

om met het probleem om te gaan.  

 

(a) Actief handelen (vinden van een oplossing voor een situatie en die uitvoeren) 

                De oplossing kan liggen in het zoeken naar werk, of andere manieren om inkomen te genereren.  

(b) Passief blijven (hopen dat er een oplossing komt, zonder er actief op te hoeven handelen) 

(c) Ondersteuning zoeken (het zoeken naar hulp of ondersteuning om het probleem mee op te lossen of stress te 

delen) 
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2) Manier van omgaan met  - vanuit de emotie 

Het probleem gaat vaak gepaard met een emotie. Mensen reageren ook vanuit een verschillende emoties op 

een probleem.  

(a) Vanuit primaire emotie (moed, frustratie, verdriet, angst, zorg of wanhoop) 

(b) Zelf kwalijk nemen/anderen kwalijk nemen,   

(c) Palliatieve respons (focus op andere problemen, maar niet het hoofdprobleem) 

(d) Ontkenning of geruststellende gedachten  

3) Omgaan met wat? /Aspiraties om? 

Voor elke barrière die stress oproept bij mensen kunnen verschillende copingsstrategieën ontstaan. Het is 

niet zo dat ouders of kinderen dezelfde reactie hebben op elke vorm van ongelijkheid die zij ervaren. In een 

situatie met weinig geld leveren verschillende situaties stress op, wat vaak vraagt om een manier om daarmee 

om te gaan.  

(a) Geld (actief handelen (sparen), samen met anderen oplossen (anderen vragen geld te doneren),  

(b) Werk/Onderwijs,   

(c) Gezondheid,   

(d) Nieuwe kansen 

 

Omdat generaties in armoede op verschillende terreinen stress kunnen ervaren, is het belangrijk onderscheid 

te maken op de terreinen waarop mensen stress of exclusie ervaren. Er zijn individuen die anders 

omgaan met slechte gezondheid, dan met het ontbreken van werk. Ook kan het botsen tussen 

bijvoorbeeld ouders en kinderen of ouders en grootouders vanwege een verschillende manier van 

omgaan met een situatie of onderwerp dat stress oproept (Santiago, et al., 2012; Wadsworth et al., 2005).  

In intergenerationele armoede is er specifiek aandacht voor de overdracht van waarden en normen tussen 

kinderen en hun ouders. Hoe ouders hun kinderen benaderen en de reacties die zij laten zien op hun leven 

met een laag inkomen, kunnen van invloed zijn op de normen en waarden die zij relateren aan armoede 

(Besselink, Braun & Oosterkamp-Szwajcer, 2013). Er zijn daarin verschillende ouders te onderscheiden; 1) 

de veerkrachtige ouders in armoede (die de leefsituatie overwegend als positief beleven); 2) de strijdvaardige 

ouders in armoede (die beleven de leefsituatie wisselend met periodes van stress en bestaansonzekerheid en 

periodes van rust en tevredenheid) en 3) de terneergeslagen ouders in armoede (zij ervaren continu stress in 

hun leven) (Russell, Harris & Gockel, 2008). Wanneer inzicht verkregen wordt in de verschillende reacties, 

wordt er meer duidelijk waar harmoniteit en disfunctionaliteit optreedt. Wanneer een jongere graag een 

opleiding voltooid, als reactie op de stressvolle situatie in armoede, terwijl de ouder op een andere manier 

handelt in deze situatie, kan dat stress verhogen (Santiago et al., 2012). 

Onderzoek naar copingsstrategieën bij (intergenerationele) armoede laat zien dat het waarschijnlijk is dat in 

veel gevallen copingsstrategieën worden doorgegeven aan een volgende generatie. Hiermee wordt 

gefaciliteerd dat een nieuwe generatie kan omgaan met de omstandigheden waarin zij opgroeien. Omdat 

zij geen andere context kennen en copingsstrategieën hebben aangeleerd die passen bij die situatie, is het 

moeilijker om uit de armoede te raken (Naraya, 2000; Wadsworth et al., 2011). Bijvoorbeeld, kinderen tussen 

de 13 en 17 jaar die langdurig in armoede leefden, lieten in onderzoek meer ‘disengaged’ copingstrategieën 

(vermijding/inactie) zien dan ‘engaged’ coping strategieën (actief handelen). Het gebruik van 
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ineffectieve copingsstrategieën lijkt bij te dragen aan de relatie tussen de blootstelling aan armoede en 

psychische problemen (Kim, et al., 2015). Buckner, Mezzacappa, Beardslee (2003) laten ook zien dat 

jongeren in armoede die meer veerkrachtig zijn meer zelfregulerende vaardigheden hebben, meer 

zelfvertrouwen hebben en meer actieve ondersteuning van hun ouders ontvangen. Jongeren in armoede die 

minder veerkrachtig zijn hebben minder zelfregulerende vaardigheden en minder effectieve 

copingsstrategieën. Jongeren met goede zelfregulerende vaardigheden hebben sterk executief functioneren 

(ijverig, goedgeorganiseerd, gedisciplineerd en strategisch in het oplossen van problemen) en sterke emotie 

regulerende vaardigheden. 

Een voorbeeld van een interventieprogramma voor families met een lage SES leert hen meer over 

copingstrategieën, waaronder cognitieve waardering en actieve acceptatie, en relatie- en 

ontspanningsvaardigheden. Hierdoor werd families geleerd minder te vertrouwen op disengagement 

strategieën en verminderden de symptomen van depressiviteit (Wadsworth et al., 2011). 
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MECHANISMEN STRUCTURELE/CONTEXTUELE FACTOREN:  

SOCIALE EN CULTURELE CONTEXT 

 

 

Naast dat familieleden elkaar onderling kunnen beïnvloeden in hun reacties op een langdurig stressvolle 

situatie, spelen ook andere familieleden, vrienden en de groep mensen waarbinnen het gezin leeft een rol in 

de manier waarop zij omgaan met hun situatie. Voor gezinnen die langdurig leven in armoede kan het lastig 

zijn om langdurige sociale connecties te onderhouden, omdat zij vaak ervaren dat ze te weinig kunnen 

teruggeven (bijvoorbeeld, een cadeautje op een verjaardag, het aanbieden van een maaltijd bij bezoek). Maar 

uit veel onderzoek blijft dat juist de familierelaties belangrijk zijn voor gezinnen die leven met een laag 

inkomen.  

De sociale context 

Onderzoek naar de rol van sociale contacten in (intergenerationele) armoede is niet eenduidig (Böhnke & 

Link, 2017). Er is geen overtuigend bewijs dat armoede negatieve invloed heeft op de inbedding in een 

sociaal netwerk en/of dat veranderingen in sociale netwerken worden veroorzaakt door armoede. Over 

het algemeen wordt wel aangenomen dat huishoudens met een langdurig laag inkomen kleinere netwerken 

hebben, die vooral concentreren op buren en familie. Mensen met meer inkomen hebben meer 

vriendschappen, maar zijn minder familie georiënteerd (Letki & Mierina, 2016).  

 

Mensen met sterke sociale connecties krijgen vaker banen, hebben hulpbronnen in tijden van crisis en 

kunnen de zorg voor kinderen delen, geld lenen en hebben een grotere kans op een stem of invloed 

(Barrientos, Hulme & Sheperd, 2005). Voor families die leven in armoede hoeven de sociale netwerken dan 

niet per se kleiner te worden, maar hun sociale netwerk kan hun vaak niet de kansen geven om aan 

armoede te ontsnappen. De sociale contacten zijn over het algemeen namelijk meer homogeen (Letki & 

Mierina, 2016).  Familienetwerken zijn, meer dan vrienden en kennissen, van groot belang om om te kunnen 

gaan met armoede (Böhnke, 2008). De contacten blijven over het algemeen sterk, ook al zijn er minder 

ontmoetingen tussen familieleden wanneer mensen in armoede leven (Mood & Jonsson, 2016). Sociale 

relaties kunnen de cirkel van armoede bevestigen, door de overdracht van kennis en normen over bijstand, 

en onvoldoende aandacht voor het doorbreken van de armoedesituatie (Gaiaux, 2011).  

Andersom kunnen huishoudens door materiële armoede zo druk zijn met overleven dat ze te weinig tijd 

hebben om sociale contacten te leggen en te onderhouden en kunnen zich ook niet aansluiten bij sociale 

clubs of hobby’s die geld kosten (Gonzalez de la Rocha, 2000). Zo kunnen we dus ook aannemen dat 

armoede resulteert in het verkleinen van sociale netwerken en toenemende binding met familieleden. Dit 

kan worden verklaard vanuit het accumulatieargument; een proces waarin het ene nadeel (armoede) 

resulteert in een ander nadeel (een zwak sociaal netwerk). Wanneer je weinig geld hebt kun je ook moeilijker 

nieuwe contacten vinden of onderhouden (Offer, 2012). Families die leven in armoede kunnen niet 

voldoende (financiële) support bieden aan hun netwerk en trekken zich daarom terug of men schaamt 
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zich of voelt zich gestigmatiseert en zal zich daardoor terugtrekken uit een netwerk (Walker & Bantebya-

Kyomuhendo, 2014). 

Sociale discriminatie tegen bepaalde sociale klassen kan mensen negatief beïnvloeden in het vormen van 

ondersteunende sociale relaties. Beperkte toegang tot onderwijs en mogelijkheden om anderen te leren 

kennen zorgt er ook voor dat mensen minder connecties maken met leefstijdsgenoten (Canduela, et al., 

2015). 

Onduidelijk is hoe je het beste sociale connecties onder huishoudens die leven in armoede kunt verbeteren. 

Wel is duidelijk dat sociale normen, familiestructuren en status niet los van elkaar gezien kunnen worden.  

Om sociale relaties te verbeteren en toegevoegde waarde te laten zijn in het doorbreken van armoede lijkt 

inzet van meer politieke mobilisatie, in combinatie met empowerment, succes op te leveren. Ook kunnen 

sociale relaties centraal staan in de toegang tot hulpbronnen en zelfvertrouwen (Walker & Bantebya-

Kyomuhendo, 2014; Harper, Marcus & Moore, 2003). En alhoewel het voor gezinsleden belangrijk is om 

kansen te kunnen herkennen, is het ook belangrijk voor beleid om te erkennen dat er in gezinnen in 

intergenerationele armoede weinig emotioneel ondersteunende contacten zijn om de kansen die zich 

voordoen ook te kunnen herkennen, te begrijpen en te grijpen (De Raedemaecker, Thys & Vranken, 2004). 

Daarvoor moet er dus actief worden aangeboden. 

Culturele context 

Als men langdurig in een sociale context leeft kan het zijn dat er gezamenlijke normen en waarden ontstaan 

in het omgaan met een situatie. De meeste onderzoekers suggereren dat er door de langdurige overdracht 

van armoede ‘cultures of poverty’ zijn ontstaan over generaties, om mensen die in armoede leven handvaten 

te geven om te kunnen omgaan met hun situatie. De waarden en het gedrag waren in deze families of 

netwerken een logisch antwoord op sociale, economische en politieke barrières, en kunnen de huidige 

generatie begrenzen om te reageren op mogelijkheden. Deze uitleg stuit nog steeds op veel kritiek, omdat 

het het idee geeft dat als mensen die in armoede leven hun cultuur veranderen zij uit armoede kunnen komen 

(Small, Harding, & Lamont, 2010). Small et al. (2010) geven aan dat er toch redenen zijn om cultuur, mits 

op een andere manier geïnterpreteerd, aandacht te geven in onderzoek naar armoede.  Zij stellen daarmee 

drie vragen centraal: 1) waarom gaan mensen om met armoede zoals ze doen? 2) Waarom verschillen 

mensen in hun mogelijkheden en vaardigheden om aan armoede te ontsnappen, en 3) Wat bedoelen mensen 

met armoede? Door Rodman (1963) werd dit al lange tijd geleden uitgelegd als een aanpassing die mensen 

die langdurig leven met een laag inkomen doen om om te kunnen gaan met weinig geld. Dit betekent 

dat niet alleen gedrag, maar ook waarden en normen op den duur kunnen worden aangepast op de 

situatie. Het is niet zozeer een cultuur die ontstaat, maar een aanpassingsmechanisme, waarbij andere 

normen en waarden kunnen ontstaan. Dit doen niet alleen mensen die langdurig leven in armoede, maar dit 

is ook een natuurlijk mechanisme bij mensen die niet in armoede leven (Vranken, 2014). Daarmee kunnen 

ook verschillende normen ontstaan tussen groepen, en verschillende interpretaties van wat ‘normaal’ is, 

zoals dat zichtbaar is elke samenleving. Kinderen leren sociaal (en anti-sociaal) gedrag ook vroeg in hun 

leven, vaak in hun huiselijke omgeving. De manier waarop ouders zowel het ouderschap als het ‘kind zijn’ 

ervaren, heeft invloed op hoe zij hun kinderen opvoeden (Sieben, 2017; Aldaz-Carroll & Moran, 2011) en 
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hoe zij tegen hun leefsituatie aankijken. Maar ook deze mechanismen zijn verspreid over alle groepen in de 

samenleving.  

Eerder onderzoek naar intergenerationele sociale mobiliteit en waarden laten de spanningen zien die gepaard 

gaan met zowel opwaartse als neerwaartse mobiliteit. Wanneer mensen uit armoede raken en meer 

mobiliteit ervaren, vinden ze het moeilijker om zich te associëren met de groep waar ze vandaan komen, 

maar kunnen ook moeilijk aansluiten bij een andere groep. Daardoor voelen ze zich meer geïsoleerd en 

gefrustreerd (Friedman, 2014). Hierdoor kan een neiging ontstaan om toch te blijven aansluiten bij de 

vertrouwde groep en geen aansluiting te maken met een andere groep, die niet in armoede leeft. Of mensen 

komen terecht in een zogenaamde ‘tussenwereld’ waarin ze vaak ook die isolatie ervaren (Livingstone & 

Matthews, 2018; Friedman 2014). Er wordt aangenomen dat, door negatieve ervaringen in mobiliteit, 

generaties die langdurig in armoede leven minder waarde hechten aan tolerantie, samenwerking, solidariteit 

en wettelijke gehoorzaamheid en deze waarden ook minder geneigd zijn door te geven in opvoeding 

(negatieve mobiliteit ervaring) (Halman, Sieben & van Sundert, 2011; Wood, 2003). Aansluiting bij andere 

groepen van de samenleving wordt dan minder ondersteund. Aan de andere kant kunnen mensen sociale 

mobiliteit als positief ervaren en daardoor hard werken, verantwoordelijkheid en onafhankelijkheid 

stimuleren bij een volgende generatie (Houle & Martin, 2011). In dit geval kan een jongere generatie vaak 

meer ondersteuning vanuit familie en de sociale groep krijgen om meer opleiding of meer theoretisch werk 

te ambiëren.  

Vanuit een samenleving 

In de meeste industriële en ontwikkelde samenlevingen heerst een cultureel niveau van respect dat gebaseerd 

is op geld en werk (‘Wie geld verdient, is meer waard’). Dit ontwikkelt zich in de meeste samenlevingen 

als een dominante culturele waarde. Hierdoor is het moeilijk voor mensen om respect te ontlenen aan 

onbetaalde werkzaamheden, alleen als deze activiteiten overeenkomsten vertonen met ‘echt’ werk. Leven 

met weinig geld en helemaal leven zonder werk kan er dus voor zorgen dat mensen zich weinig 

gerespecteerd of gewaardeerd voelen. Om ergens waardering voor te krijgen kiezen mensen vaak twee 

verschillende niveaus; een individueel niveau van respect (wat vindt men zelf van hun eigen bijdrage?) en 

een sociaal niveau van respect (hoe doe je het ten opzichte van anderen?). Door een groep te kiezen die het 

in principe nog slechter of anders doet, kan men de eigen positie beschermen (Elshout, 2016; Krumer-Nevo 

& Benjamin, 2010). Ook door aan te sluiten bij een groep die in dezelfde situatie leeft, kan men zichzelf 

beschermen tegen het gevoel van onderwaardering. Verschillen met zichzelf worden dan vaak als 

inferieur aangeduid, afhankelijk van de sociale categorieën die gebruikt worden. Iemand anders is of heeft 

het altijd slechter of beter. Maar zolang bredere culturele en maatschappelijke erkenning via betaald werk 

verloopt, is het voor mensen die langdurig een laag inkomen en geen werk hebben lastig zich een waardig 

lid van de samenleving te voelen. Meedoen op andere, alternatieve manieren zal dan niet lonen. De betekenis 

van armoede kan dus een grote rol spelen in het ontwikkelen van langdurige normen en waarden bij groepen. 

Daarbij draait het om vragen als wat betekent vooruitgaan? Als daar een andere betekenis aan kan worden 

gegeven dan alleen geld, kan dit leiden tot een andere kijk op het leven met weinig inkomen (De 

Raedemaecker, Thys & Vranken, 2004). 
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Concluderend 

Op basis van het voorgaande kunnen we constateren dat er binnen gezinnen individuele kenmerken een rol 

spelen, die zorgen dat ook een nieuwe generatie vaak met een laag inkomen moet leven. Een aantal van deze 

mechanismen hangen samen met kenmerken van het huishouden, waardoor het risico op armoede voor een 

nieuwe generatie wordt vergroot en een patroon dat vaker op jongere generaties wordt overgedragen 

(scheiding, ziekte). Ook zijn er mechanismen te maken hebben met gedrag en omgang met de situatie waarin 

de gezinnen verkeren. Ook dit gedrag kent een zeker mate van overdraagbaarheid op een nieuwe generatie.  
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MECHANISMEN STRUCTURELE/CONTEXTUELE FACTOREN:  

ECONOMISCHE CRISES EN NATUURRAMPEN 

 

 

Naast factoren die in principe dichtbij het individuele gezin/de familie liggen, zijn er ook mechanismen 

buiten de gezinnen die langdurigheid van armoede in een gezin kunnen verklaren. Deze zijn van invloed op 

het voortduren van een situatie die niet (alleen) door een gezin worden beïnvloed, maar vaak buiten hun 

macht liggen. 

Economische crisis 

Een eerste extern werkend mechanisme zijn economische veranderingen/crises die zorgen voor een toename 

van gezinnen in armoede, mede doordat de arbeidskansen afnemen. Na een economische crisis blijft er vaak 

een grotere groep mensen in langdurige armoede achter dan voor een economische crisis (Suryahadi & 

Sumarto, 2010; Duiella, & Turrini, 2014). Dit beïnvloedt de situatie voor volgende generaties en kan een 

aanleiding zijn voor het ontstaan van een nieuwe generatie gezinnen die opgroeit met armoede. Uit 

onderzoek bij welvarende landen in economische crises blijkt dat in vrijwel alle EU-landen de armoede 

toenam en kinderen langdurig in armoede verkeren. Kinderen in rijke landen hadden een hoger risico om 

in armoede te leven gedurende de crises en daarna, dan de totale populatie lang voor het uitbreken 

van de crisis (Cantillon, Chzhen, Handa, & Nolan, 2017). Sinds de economische crisis is de armoede in 

Nederland met ruim een derde gegroeid. In 2013 hadden ruim 1,25 miljoen mensen een inkomen onder de 

armoedegrens, in 2007 waren dat er iets minder dan 850.000 personen. Een groot deel, meer dan 410.000 

personen, leeft al langer dan drie jaar in armoede (Den Breejen, 2016). 

Natuurrampen 

Er zijn directe en indirecte invloeden van natuurrampen, maar de impact op arme gezinnen is altijd groter. 

Juist natuurrampen kunnen zorgen dat mensen die kort in armoede leven, langdurig arm worden en 

intergenerationeel arm (Karim & Noy, 2016). Het kan, net zoals een economische crisis, aanleiding zijn voor 

het ontwikkelen van een intergenerationeel patroon. Dit geld over het algemeen voor alle structurele 

veranderingen. Wereldwijd lijken natuurrampen meer invloed te hebben op chronische armoede dan 

economische crises (Tesliuc  & Lindert, 2002; Winsemius et al., 2015; Hallegatte et al., 2016). Doordat 

eerste levensbehoeften (onderdak en werk) deels of volledig verdwijnen, zijn gezinnen aangewezen op 

ondersteuning van de overheid. Deze dekt niet altijd de volledige kosten. Hawkins (2009) observeert 

situaties van langdurige sociale exclusie of isolatie, financiële onzekerheid, toename van geweld en 

kindermishandeling. Gevolgen van deze situatie kan langdurig leiden tot slechtere gezondheid en minder 

arbeidsmarktkansen (doordat bedrijven wegtrekken of zelf niet meer levensvatbaar zijn). Het leidt vaak 

tot een kwetsbare positie van regio’s en individuen (Rayner & Malone, 2001).  
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MECHANISMEN STRUCTURELE/CONTEXTUELE FACTOREN:  

RUIMTELIJKE EN CULTUREEL-GEOGRAFISCHE CONTEXT 

 

 

In de voorgaande paragraaf werd, in het kader van economische ontwikkelingen en natuurrampen, kort de 

verzwakte regio genoemd. Een verzwakte regio door het wegtrekken van voorzieningen en werkgelegenheid 

heeft impact op de mobiliteit van mensen, of laat het gebrek aan mobiliteit van bepaalde groepen zien. Het 

kan een aanleiding en zorg zijn voor instandhouding van armoede door generaties. Er zijn verschillende 

manieren om naar de ruimtelijke mechanismen van intergenerationele armoede te kijken: 1) regionale 

verschillen en effecten daarvan op faciliteiten en daarmee weer op langdurige armoede, 2) de rol van de 

buurt in langdurige armoede en 3) de identiteit van een ruimte (intern en extern). 

 Regionale verschillen en het gebruik van de ruimte 

Hoge armoedecijfers komen niet alleen voor in de grotere steden in Nederland, maar ook in kleinere 

gemeenten in met name het noordoosten van het land. In het westen van het land zijn er, buiten de grote 

steden, relatief weinig gemeenten met een bovengemiddeld aandeel huishoudens met een laag inkomen 

(CBS, 2018). Kleine afgelegen dorpen en dorpen in krimpregio’s in Nederland hebben veelal een achterstand 

op het sociaaleconomische vlak: de arbeidsparticipatie en het opleidings-, beroeps- en inkomensniveau zijn 

er relatief laag en de armoede is er relatief groot. Dorpen dichtbij de stad zijn daarentegen juist bijzonder 

vaak welvarend (Steenbekkers et al., 2017). In andere landen is eenzelfde patroon te zien: naarmate regio’s 

verder van economische centra verwijderd zijn neemt de armoede toe (Partridge & Rickman, 2008). De 

regionale patronen van armoede worden versterkt door de migratiebewegingen van mensen; gezinnen met 

een hoger inkomen zijn over het algemeen meer mobiel en kunnen zich makkelijker verplaatsen naar 

een plek waar kansen liggen op werk en een goede opleiding. Dit betekent dat er gezinnen achterblijven 

in het gebied die die kansen niet hebben en ook niet mogelijkheid hebben om ernaar toe te reizen (van Ham 

& Clarke, 2009). Uiteindelijk kan dit ervoor zorgen dat er een patroon ontstaat waarin mensen niet de ambitie 

doorgeven om kansen op te zoeken (zoals eerder beschreven in de sociale context). De regionale situatie kan 

dan de norm creëren of versterken (Friedrichs, Galster & Musterd, 2003).  

In dergelijke regio’s kunnen ook andere faciliteiten wegtrekken, omdat de bevolking krimpt of er blijven 

faciliteiten over die zich richten op mensen met weinig inkomen. Andere vormen van exclusie kunnen dan 

optreden (exclusie van kennis, exclusie van vervoersmogelijkheden en sociale exclusie) (Foulkes & 

Newbold, 2008; Spring et al., 2017). Het is van belang dat de mogelijkheden voor mensen in alle regio’s 

aansluiten bij de behoeften en idealen die mensen zichzelf voorhouden te willen bereiken. Wanneer mensen 

bepaalde kansen niet kunnen bereiken om kennis of ambities te ontwikkelen op basis van de plek waar ze 

wonen, kan dit een langdurig effect hebben. 
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 Buurteffecten 

Armoede wordt niet alleen overgedragen tussen ouders en kind via het inkomen en de kenmerken van het 

huishouden, maar houdt ook verband met opgroeien in buurten met veel armoede (Van Ham et al., 2014; 

Hedman et al., 2013). Kinderen die opgroeien in een buurt met veel armoede wonen als volwassene vaak in 

vergelijkbare buurten (Vartanian et al., 2007; Van Ham et al., 2014; De Vuijst et al., 2015). Het opgroeien 

in een achtergestelde buurt heeft dan ook een negatief effect op het inkomen als volwassene later in het 

leven, en dit effect blijft bestaan gedurende een zeer lange periode (Hedman et al., 2013). Belangrijke 

factoren in de intergenerationele overdracht van negatieve buurteffecten zijn beperkte publieke 

voorzieningen, een gebrek aan rolmodellen, sociale exclusie, buurtnormen, sociale controle en groepsdruk 

(Bird, 2007).  

 Identiteit van een plek  

Naast de effecten die het wonen in een buurt met lage inkomens heeft op de toekomst van de generaties in 

die wijk, heeft het ook de betekenis van een plek effect op generaties die er wonen. Plaatsbetekenis en 

geschiedenis blijken een grote rol te spelen bij de binding die gezinnen hebben met hun buurt (Arthurson, 

2012, Bijker, 2013; Visser, 2016). Vaak zijn de inwoners van de regio zelf positiever over de regio, dan 

mensen direct buiten de regio. Ook denken inwoners zelf ook dat mensen van buiten de regio deze negatiever 

bestempelen. Dit extern-negatieve beeld (of stigma) kan een invloed hebben op het gedrag van de 

inwoners van de regio (Arthurson, 2012, Rijnks & Strijker, 2011).  Mensen die leven in een wijk met veel 

lage inkomens geven vaak aan voldoende contact te hebben met familie, sterke familiebanden en goede 

sociale ondersteuning (Bailey et al., 2015). Ondersteuning in deze wijken en regio’s ligt, in tegenstelling tot 

rijkere buurten, niet in het uitwisselen van materiële zaken of giften, maar in sociale ondersteuning. Dit kan 

leiden tot het ontstaan van een soort van sociaal microsysteem, waarbij alle actoren van relevante sociale 

lagen en organisaties dichtbij elkaar vertegenwoordigd zijn. Klasse en machtsrelaties in een dergelijke 

regionale gemeenschap ontwikkelen en standaardiseren in sociale structuren over tijd. Om langdurige 

armoede te begrijpen heb je een historische perspectief nodig op een plaats en regio. Inwoners die al 

langdurig in een regio wonen kennen deze historische sense of place, de families die er al jaren wonen, hun 

macht en zwakheden. Economische ontwikkelingen en weerstand en aanpassing worden geregistreerd in 

officiële boeken, maar ook in de beslissingen van families over werk, familie en migratie. 

Onderzoek laat zien dat de kwaliteit van leven van deze families met een langdurig laag inkomen vaak 

vastligt in het belang van het landschap en hun binding daarmee (Duncan, 1996; Milbourne & Webb, 2017) 

 

Territoriaal stigma, othering of het gebrek van de plek 

Ook het beeld van de buitenstaander of diegene met ‘meer macht’ in de regio kan invloed hebben op het in 

stand houden van armoede. Veelvuldige verhalen over huishoudens met een laag inkomen als outsiders en 

mensen die alle ondersteuning weigeren hebben effect op de manier waarop beleid en wetten worden 

ingericht; gericht op individuele verantwoordelijkheid. In interviews met regionale beleidsmakers in de VS 

beschrijven zij hun regio aan de hand van gedeelde waarden, sterke gemeenschapszin, maar niet in termen 

van exclusie en lage inkomens, ook niet als ernaar wordt gevraagd (Lawson, Jarosz & Bonds, 2008). Vaak 
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wordt door externen een gemeenschapsidentiteit opgelegd aan een regio (‘gebrek van een plek’), waardoor 

een stigma niet alleen wordt opgelegd aan individuele personen, maar ook aan de geografische plekken 

waarin zij leven (Rogers, Darcy & Arthurson, 2017). Dit kan leiden tot discriminatie van werkgevers o.b.v. 

ruimtelijke gegevens, veranderingen aan het karakter, kwaliteit van diensten en impact op de gezondheid en 

het welbevinden van inwoners (Rogers, Darcy & Arthurson, 2017). Stigmatiserende effecten zijn vaak ook 

afgeleid van de geschiedenis van de regio, maar waarin de negatieve effecten worden benadrukt. Door de 

veralgemenisering van de regio, kan een eenzijdig beeld ontstaan van een regio. Een voorbeeld hiervan is 

de bevestiging van het gebrek aan kansen in een regio, gelijk aan een gebrek aan kansen voor alle gezinnen 

in een regio. Hiermee wordt het beeld van exclusie bevestigd. Dit kan leiden tot extra investering in de 

regio’s, maar ook een beeld dat het leven in deze regio’s hulpeloos is. Aan de andere kant kan exclusie in 

een regio worden ontkend, waardoor mogelijkheden niet worden ontwikkeld (Pearce, 2012).  
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MECHANISMEN STRUCTURELE/CONTEXTUELE FACTOREN:  

INSTITUTIONELE CONTEXT 

 

 

De institutionele context is vaak van invloed op de geografische en economische context en andersom. 

Verschillende niveaus van institutionele context kunnen invloed hebben op de situatie van gezinnen die 

leven in langdurende of intergenerationele overdracht van armoede.  

Nationaal beleid 

Papanastasiou, Papatheodorou, & Petmesidou (2016) laten in vergelijkend onderzoek binnen Europa zien 

dat sociale ondersteuning (verschillende welvaarts-, werkeloosheids- en familie ondersteuningsmaatregelen) 

de variëteit in kinderarmoede kunnen voorspellen binnen de EU-15. In de Scandinavische landen (hier valt 

Nederland in dit onderzoek ook onder), hebben omvangrijke en minder doelmatige sociale 

zekerheidsstelsels een invloed op het reduceren van kinderarmoede. In contrast met Zuid-Europa, waar de 

impact van deze sociale overheidsstelsels op kinderarmoede laag is. De EU-landen met een 

sociaaldemocratische welvaartsstaat zijn ver gekomen in het beïnvloeden van de rol van de familie op de 

welvaart van de kinderen nu en in de toekomst. De analyse laat zien dat de sociale beschermingssystemen 

een belangrijke rol spelen in het omkeren van de intergenerationele overdracht van armoede. Uitgebreide 

systemen van sociale zekerheid bieden vooral veel kansen voor vrouwen en kinderen, doordat zij hierdoor 

beter in staat zijn te werken en onderwijs te volgen. 

Alhoewel ook bijstandsuitkeringen een ondersteunend effect kunnen hebben op het reduceren van 

intergenerationele armoede zijn er ook duidelijke aanwijzingen voor de intergenerationele overdracht van 

bijstandsuitkeringen.  Dit effect hangt wel samen met de achtergrond van het gezin, de aanpassing van 

kinderen aan school en criminaliteit bij ouders. Kinderen die deze combinatie van problemen niet hebben, 

hebben minder tot geen kans op de intergenerationale overdracht van bijstandsuitkeringen (Stafford & 

Roberts, 2009; Stenberg, 2000).  

Recent onderzoek in Nederland, laat een voorbeeld zien van intergenerationele effecten binnen het sociale 

ondersteuningsstelsel (Dahl, & Gielen, 2018). Het onderzoek laat zien dat de versobering van de WAO in 

Nederland in 1993 ervoor gezorgd heeft dat kinderen van ouders die in 1993 een lagere uitkering kregen, 

zelf als volwassene minder vaak een beroep doen op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Ze hebben ook 

vaker betaald werk dan hun ouders en ze verdienen meer. Er zijn twee mogelijke oorzaken voor dit effect; 

1) kinderen hebben geleerd dat ze er niet zomaar op kunnen vertrouwen dat de overheid voor hen zorgt en 

2) ouders zijn een rolmodel voor hun kinderen. Kinderen van wie de ouders na de herbeoordeling weer zijn 

gaan werken, hebben beide situaties van dichtbij meegemaakt: een ouder met een uitkering en diezelfde 

ouder aan het werk (Dahl, & Gielen, 2018). Dit betekent niet dat versobering beter is, het huidige beleid in 

Nederland is alweer sterker versoberd, maar het is belangrijk om na te denken over intergenerationele 

effecten van landelijk beleid. 
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Lokaal beleid 

Zowel in landelijk als in lokaal beleid en in verschillende typen van hulp en ondersteuning wordt de uitleg 

van langdurige armoede vaak ondersteund door de idee dat een bepaald mechanisme ten grondslag ligt aan 

de situatie van families. Welk mechanisme men op de voorgrond stelt, waar men aan werkt, zorgt voor de 

richting in beleid en ondersteuning. Het lokale overheidsbeleid, beleid van welzijnsorganisaties, beleid van 

huisvestingsorganisaties, etc. hebben allen hun visie op oorzaken van intergenerationele armoede. Dierckx 

(2007) heeft in haar analyse van beleidoriëntaties, typologieën gecreëerd in relatie tot langdurige 

armoedebestrijding (figuur 1). Vragen die bij dit model van belang zijn: Wie is de doelgroep van het 

armoedebeleid? Met welke visie kijkt men naar de doelgroep? Welk doel heeft het beleid? Op welk niveau 

wordt het probleem aangepakt? (micro/meso/institutioneel/samenleving)?  

Figuur 1. Beleidstypologieën van Dierckx (2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met de analyse van Dierckx wordt duidelijk dat binnen verschillende beleidsgebieden armoede op 

verschillende manieren wordt begrepen en daardoor ook verschillend ondersteund. We benoemen de 

institutionele context als mechanisme in dit rapport, omdat alleen door het herkennen en erkennen van de 

verschillende beleidsstrategieën er functionerende samenwerkingsnetwerken worden opgebouwd rondom 

armoede. Ook een krachtendiscours, netwerkdiscours en beleid gericht op integratie/toegankelijkheid sluiten 

aan bij een beweging die meer inclusief en integraal beleid voert.  

Vranken (2014) heeft deze typologieën vertaald naar een overzicht van manieren waarop in 

beleidsperspectief naar armoede kan worden gekeken (figuur 2). De mechanismen die in dit rapport tot nu 

toe zijn besproken, zijn in dit overzicht terug te vinden, maar worden hier gevormd door beleids- en 

ondersteuningsperspectieven. Er is dan ook duidelijk een waarderingsmechanisme dat een rol speelt in de 

beschrijving van deze mechanismen.  
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 Figuur 2. Armoedeperspectieven (Vranken, 2014) 

 

Vranken (2014) onderscheidt interne en externe oorzaken van armoede en deelt deze ook in op micro- meso- 

en macroniveau. Het microniveau representeert individuele oorzaken voor armoede, ook wel op 

gezinsniveau.  

Vanuit het individuele perspectief zijn er twee denklijnen; 1) Armoede wordt veroorzaakt door de mensen 

zelf of het gezin zelf (ind. Schuldperspectief). Mensen in armoede zouden lui zijn, onzorgvuldig met geld 

en hebben weinig doorzettingsvermogen. In dit perspectief richt beleid en armoede aanpak zich op controle, 

disciplinering en heropvoeding. 2) Armoede veroorzaakt door persoonlijke tegenslagen (ind. 

Ongevalperspectief), zoals ziekte of verlies van een baan. Vanuit dit perspectief wordt beleid gevoerd op 

bijstand, ondersteuning d.m.v. voedselpakketten, etc. en trajectbegeleiding. Het heeft vaak een caritatieve 

insteek. 

Het mesoniveau beschrijft het ‘wij/zij’gevoel, door het vormen van groeperingen in een samenleving. Hier 

kan onderscheid gemaakt worden tussen 1) het institutioneel schuldperspectief en 2) het institutioneel 

ongevalperspectief. Bij het schuldperspectief op dit niveau is er aandacht voor de rol van waarden, normen 

en overtuigingen van instituties (intern). De cultuur van organisaties en groepen zorgen ervoor dat armen 

zich niet thuis voelen in organisaties en drempels hoog blijven. Vanuit beleidsperspectief is het van belang 

de dialoog aan te blijven gaan. Het ongevalperspectief beschrijft de armoede als gevolg van stigmatisering 

en de beperkte aandacht voor gezinnen met een laag inkomen vanuit groepen in de samenleving (extern). 

Dan richt het beleid zich meer op deelnemen aan activiteiten in de samenleving en gezinnen als doelgroep 

laten meedoen in de samenleving.  

Ten slotte laat Vranken zien dat er ook op maatschappelijk niveau een schuld- en ongevalperspectief is. 

Vanuit het schuldperspectief worden in de maatschappij sociale uitsluitingsprocessen gecreëerd door de 

economische structuur en het kapitalisme. De aanpak ligt dan ook op het bijsturen van de structuren om 

armoede te voorkomen. In het ongevalperspectief is er aandacht voor armoede door economische crises, 

natuurrampen of snelle technologische verschuivingen. In dit geval wordt armoede vooral opgevangen en 

aangepakt vanuit een tijdelijke ondersteuning (bijvoorbeeld een rampenfonds). 
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Naast een indeling in mechanismen hoort tegelijkertijd een bepaalde framing van armoede bij deze 

verschillende mechanismen. Op alle niveaus (micro, meso en macro) wordt beleid gemaakt vanuit 

organisaties die vertrekken vanuit de waarden en normen van mensen die niet met een laag inkomen hoeven 

leven, waardoor de aansluiting bij mensen die wel met een laag inkomen moeten leven lastig is. Een 

kentering naar meer inclusieve beleidsvoering is in ontwikkeling en het nader tot elkaar brengen van 

mensen uit alle groepen in de samenleving is daarbij van groot belang (De Graeve al., 2017). 

Hieruit wordt duidelijk dat er beleid gevoerd wordt met zowel de intentie om preventief te werken, als beleid 

dat remediërend werkt, op verschillende niveaus van de samenleving. Inzicht in en bewustwording van 

het beleidsniveau en het beleidsdoel zijn bepalend in voor de ontwikkeling van eenduidig beleid. 

Preventieve beleidsvoering en integrale beleidsvoering, waarin aandacht is voor de niveaus en doelen, 

wordt steeds meer geambieerd, maar nog kent in de praktijk nog valkuilen (Dierckx & De Boyser, 2005). 

Een structurele aanpak – die vermijdt dat mensen in armoede belanden - is werk van lange adem dat de inzet 

van middelen, een aanpassing van bestaande beleidspraktijken en vooral ook tijd vraagt. Het betrekken van 

en het vertrouwen geven aan doelgroepen wordt hierin vaak uit het oog verloren (De Graeve al., 2017).  
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CONCLUSIES MBT MECHANISMEN 

 

 

Vranken (2014) beschrijft het mooi in zijn studie naar armoedeperspectieven: “niet iedereen gebruikt bij het 

beschrijven en interpreteren [van (intergenerationele) armoede] dezelfde invalshoek. De perspectieven of 

referentiekaders bepalen onze waarneming. Daartoe dragen verschillende factoren bij en het is belangrijk 

om ons daarvan bewust te zijn” (Vranken, 2014, p. 7). Er liggen verklaringen op drie verschillende niveaus 

(micro, meso en macro) en verklaringen vanuit intern of externe benaderingen. Het ene perspectief sluit het 

andere niet uit en daar ligt ook meteen de complexiteit. Zeker langdurige en intergenerationele armoede kan 

niet doorbroken worden door aan 1 knop te draaien, het behelst een meer geïntegreerde aanpak. Wie aan 

welk knopje wil draaien hangt samen met het beleidsperspectief dat wordt aangenomen. 

 
 

We bespraken in deze sectie over mechanismen, oorzaken voor intergenerationele armoede en overdracht 

van deze armoede. Binnen het huishouden zijn er veel aanwijzingen voor de overdracht van armoede tussen 

generaties door 1) een slechtere gezondheid, 2) ongunstige familiestructuren, 3) weinig opleiding en 4) stress 

en omgaan met stress. Externe verklaringen op individueel niveau zijn het overkomen van life events, het 

niet kunnen investeren doordat er geen kansen zijn om gezonder te worden of gezond te zijn.  

Interne verklaringen op mesoniveau liggen in het interne structuren van groep (een subcultuur), sociale 

netwerken en verklaringen vanuit selectiviteit van toegang tot instituties of wet- en regelgeving. Externe 

verklaringen op mesoniveau liggen op het gebied van bijvoorbeeld stigmatisering en het sociaal isolement 

van een groep (excludering). Op samenlevingsniveau kan een interne oorzaak worden gevonden in de manier 

waarop een ongelijkheid ontstaat in een samenleving door interne structuren (bijvoorbeeld hoe een 

onderwijssysteem wordt ingericht, ruimtelijke verklaringen). Op macro- en extern niveau zijn er voorbeelden 

van de invloed van schommelingen in de economie of natuurrampen. Ook elementen van modernisering 

kunnen hier eventueel als verklaring voor armoede worden gezien.  

De aandacht voor ongelijkheid in de discussie over armoede blijft een belangrijke maatstaf. Ook in 

Nederland kunnen we discussies niet onafhankelijk van elkaar voeren. Zoals het voorgaande laat zien, zijn 

de verklaringen en mechanismen die zijn besproken te categoriseren in het bovenstaande 

perspectievenoverzicht. Zoals ook besproken sluiten de perspectieven elkaar niet uit en is daarvoor beleid 
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nodig op verschillende niveaus en met uiteenlopende invalshoeken. Beleid op het vergroten van 

banenkansen, moet samengaan met aandacht voor familiestructuren en de sociale context. Het volgende deel 

van dit rapport geeft meer inzicht in invalshoeken voor beleid op intergenerationele armoede. Wat werkt wel 

en wat werkt niet?  
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INTERVENTIES 
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INTERVENTIES IN INTERGENERATIONELE OVERDRACHT VAN ARMOEDE 

 

 

Introductie 

Wat zijn de leidende ideeën achter de inzet op intergenerationele armoede? Die zijn van belang om te 

analyseren, om te komen tot een antwoord op de vraag waarom er nog veel mensen langdurig in armoede 

moeten leven. Waar inzet op o.a. het verbeteren van gezondheid, het verbeteren van de arbeidsmarkt en het 

vergroten van de mogelijkheden voor gezinnen leidraad kunnen en moeten zijn, moeten we ook vooral weten 

of de insteek en de strategie van verschillende interventies aansluit bij de beleving en de mechanismen die 

gezinnen in armoede ervaren. In het vorige deel eindigden we daarom met de beschrijving van 

armoedeperspectieven- en beleidsperspectieven. Deze maken deel uit van de beslissing waarop men als 

samenleving en beleidsmaker inzet in de ondersteuning van gezinnen in langdurige armoede.  

In dit deel van het rapport is er aandacht voor de verschillende gebieden waarop interventies in 

intergenerationele armoede kunnen worden ingezet. Dit kan vanuit financieel vlak, door middel van 

ondersteuning in inkomen en ondersteuning in werk. Daarnaast worden inzichten vanuit wetenschappelijke 

literatuur aangedragen op het vlak van ruimtelijke interventies, sociale/school interventies en interventies op 

het privé-domein. Ten slotte is er aparte aandacht voor het burgerinitiatief of vrijwilligersinitiatieven op het 

gebied van (intergenerationele) armoede. 

In de literatuur zijn er aanwijzingen voor werkzame interventies op verschillende ondersteuningsgebieden, 

maar complete anti-armoede programma’s die langdurige effecten hebben op armoede zijn nog niet 

ontwikkeld (Silverman, Holtyn & Jarvis 2016). De samenhang tussen interventies op verschillende 

ondersteuningsgebieden is van groot belang. Juist de interactie tussen deze gebieden van interventie maakt 

een aanpak of strategie krachtiger. Men kan in intergenerationele armoede niet inzetten op werk en financiën, 

zonder ook aandacht te hebben voor de interactie tussen gezinsleden in het privédomein. Want juist door 

voorbeeldrollen en cohesie in het gezin, kunnen nieuwe generaties worden ondersteund om een stap te maken 

in hun opleiding en het aanvaarden van kansen.  

Daarnaast worden programma’s vaak ingezet op grote schaal, door overheden, maar met weinig 

ondersteuning van systematische evaluatie. Ook de coördinatie tussen lokale initiatieven op 

(intergenerationele) armoede en beleidsprogramma’s die op grotere schaal worden ingezet hebben nog 

aandacht nodig (Bitler & Karoly, 2015, Franken et al., 2016).  

De volgende deelhoofdstukken zullen inzicht geven in de literatuur op enkele vlakken van beleid en 

interventie in het armoedevraagstuk. 
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INTERVENTIES: FINANCIEEL 

 

 

Een eerste beleidsuitdaging is om te zorgen dat er mogelijkheden zijn om te groeien op de inkomensladder, 

ook vanuit een lage inkomenspositie, en op hetzelfde moment voorkomen dat de hoogste inkomensniveaus 

de vooruitgang al volledig benutten (OECD, 2018). Vanuit deze invalshoek wordt ingezet op de groei van 

mogelijkheden tot werk, toeleiding tot de arbeidsmarkt en de zorg voor voldoende inkomen wanneer er 

geen mogelijkheid tot werk is. 

Arbeidsmarktbeleid en randvoorwaarden 

Een sleutelrol voor beleid ligt in het verzekeren van bescherming tegen onvoorziene persoonlijke 

omstandigheden in de loopbaan, om zo veerkracht in de loopbaan te ondersteunen. Voldoende hulpbronnen 

na een scheiding, familie-uitkeringen en arbeidsmarktbeleid kan voorkomen dat zulke life events zorgen 

voor neerwaartse mobiliteit. Beleid voor werk-privé balans kunnen inkomensfluctuaties verminderen en 

lonende carrières voor ouders mogelijk maken. Daarnaast promoot het intergenerationele mobiliteit. 

Vrouwen missen nog vaak de mogelijkheden om in hun vroege carrière kansen te pakken op de arbeidsmarkt, 

als het samenvalt met de periode waarin ze kinderen krijgen (Richardson & Bradshaw, 2012). De eerste 

jaren zijn kritiek voor de ontwikkeling van kinderen en vroege problemen kunnen barrières opleveren voor 

onderwijs, gezondheid en het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Inkomen en tijd om voor kinderen te 

zorgen zijn dus van groot belang. Door te verzekeren dat families die risico’s lopen voldoende (kunnen) 

investeren in hun kinderen, zal er een minder groot risico zijn op intergenerationele armoede. 

Financiële ondersteuning bij geen mogelijkheid tot werk 

In veel landen wordt gebruik gemaakt van (een variant op) het Conditional Cash Transfer (CCT) model. Ook 

in Nederland wordt per gemeente een pakket aan inkomensondersteunende maatregelen aangeboden om 

huishoudens met een laag inkomen meer kansen en ruimte te bieden. Veel gemeenten hebben hiervoor nog 

geen effectindicatoren opgesteld of dit beleid (laten) evalueren. Vanuit de Verenigde Staten en Zuid-

Amerika zijn er wel onderzoeken gedaan naar de effecten van de CCT.  

Riccio & Miller (2016) laten zien dat CCTs  een bijdrage kunnen leveren aan een aantal, maar niet alle 

doelstellingen in het beleid. CCTs helpen gezinnen om de cycli van armoede te doorbreken door: 

- Materieel gebrek en huidige armoede te reduceren. Gebrek aan eten en woninggerelateerde gebreken 

worden opgevangen, alhoewel deze effecten verminderen wanneer ondersteuningsmaatregel stopt. 

 - toename van tandartsbezoeken van families met een laag inkomen 

- een toename van de slagingspercentages en andere schooluitkomsten van de hoogste klassen van de 

middelbare school, als leerlingen binnenkwamen als vaardige lezers 

 

De CCTs hadden weinig tot geen effect op: 

- schooluitkomsten voor basisschoolleerlingen en leerlingen in de onderbouw van de middelbare school 

 - gezondheidsuitkomsten van families 
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- de werkgelegenheid voor ouders. Het leidde tot lichte inkomensvermindering voor meer kwetsbare groepen 

 - schooluitkomsten voor minder vaardige leerlingen 

 

Er blijkt weinig theoretische ondersteuning voor het ontwerpen van de CCTs, behalve vanuit 

gedragseconomische benaderingen (Wolf, Aber & Morris, 2013). Hierdoor zijn onderzoekers gelimiteerd in 

het beschrijven van de impact van deze programma’s op financieel gebied en is er weinig te zeggen over 

impact op bijvoorbeeld sociaal en psychologisch gebied. 

Het lijkt meer effectief om direct geld te investeren in onderwijs en gezondheidsinstituten en 

hulpverlening daarin, dan door middel van Cash Transfers via gezinnen (Hujo & Gaia, 2011; Bastagli, 2008). 

Programma’s die ondersteuning bieden door het aanbieden van levensmiddelen en andere primaire behoeften 

kunnen de effecten van armoede verminderen en gezondheid verbeteren, maar ze hebben weinig effect op 

het doorbreken van patronen van armoede in gezinnen en pakken de oorzaken van armoede nog niet 

voldoende aan (Bitler & Karoly, 2015). Scholen en andere organisaties kunnen met financiële ondersteuning 

gezinnen gericht helpen om kansen te vergroten. De zelfredzaamheid van gezinnen kan op die manier, via 

de route van organisaties, worden vergroot.   
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INTERVENTIES: RUIMTELIJK 

 

 

Ook vanuit ruimtelijke perspectief zijn er mogelijkheden om in te spelen op de leefomgeving van gezinnen 

die leven in intergenerationele armoede. Deze interventies zetten vaak in op het vergroten van de kansen van 

gezinnen (door meerdere generaties) en het veraangenamen van de leefomgeving. Ruimtelijk gezien zijn er 

interventies in (intergenerationele) armoede gedaan vanuit drie verschillende invalshoeken:  

- faciliteiten en mogelijkheden naar de mensen toebrengen;  

- huishoudens verhuizen naar gebieden met minder armoede en meer mogelijkheden; of  

- de connecties tussen mensen en banen verkleinen (door bijvoorbeeld beter OV) (Gobillon & Selod, 2014).  

Het verbeteren van transportmogelijkheden kan reistijd en zoekkosten naar werk verminderen en 

zoekefficiëntie en productiviteit verbeteren. Het toevoegen van trein- en busstations, een meer frequente 

verbinding of het subsidiëren van transport heeft zowel in de VS als in andere landen geleid tot meer 

mobiliteit onder de kwetsbare arme groepen. Het faciliteren van informatiestromen tussen bedrijven en 

werknemers kan ook helpen om drempels die gepaard gaan met fysieke afstand op te lossen. Het creëren 

van lokale uitzendbureaus of werkgeversbureaus kan de zichtbaarheid van banen verbeteren. 

Van Ham et al. (2016) geven aan dat ruimtelijke interventies vooral gericht moeten zijn op het reduceren 

van ongelijkheid. De beste strategie daarvoor lijkt een combinatie van plaatsgerichte interventies, die 

gericht zijn op het verbeteren van een specifieke omgeving, en populatiegerichte interventies, die gericht 

zijn op algemene ontwikkeling van bevolking. Buurten en plekken moeten niet in isolatie gezien worden, 

maar gelinkt worden aan de bredere huizenmarkt en arbeidsmarkt (brede mobiliteit door ov, 

toegankelijk maken van banen).  Rurale omgevingen lijken meer baat te hebben bij plaatsgebonden beleid 

dan steden en hun directe omgeving (Barca, McCann & Rodríguez‐Pose, 2012; Partridge & Rickman, 2008). 

In rurale omgevingen moet beleid worden ontwikkeld om lokale kennis te identificeren en op te bouwen. 

Dit type beleid bouwt op lokale waarden, met een open blik voor waarden buiten de regionale 

grenzen.  Voorbeeld van wat effectief lijkt te zijn binnen plaatsgebonden beleid is (Partridge & Rickman, 

2008): 

- Opleidingen gericht op lokale arbeidsmarktkansen 

- Financiële prikkels (incentives) om te verzekeren dat lokale werknemers profiteren van lokale banen 

- Beleid moet gericht zijn op lokale mensen met een laag inkomen en niet direct op de bedrijven, bv. 

bedrijven zouden belastingvoordelen kunnen krijgen als je lokale werknemers in dienst nemen. 

 

Gemengde wijken 

Een veel bediscussieerde ruimtelijke interventie in plaatsen/gebieden met een laag inkomen is (een variant) 

op het mixen van wijken, waardoor een omgeving ontstaat met zowel huishoudens met een laag inkomen 
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als huishoudens met een hoger inkomen. In de wetenschap is er nog geen sluitend antwoord op de 

effectiviteit van deze interventie (Van Ham, et al., 2016). Het hangt samen met het doel van de interventie 

(integratie/betere leefomstandigheden/toegang tot meer hulpbronnen/welbevinden), maar ook een 

natuurlijk effect waarbij buurten zich over tijd reproduceren, in termen van sociaaleconomische 

samenstelling. Met plaatsgebonden investeringen worden gebouwen en infrastructuur verbeterd, maar 

mensen profiteren er niet van een groeiend inkomen (van Ham et al., 2014). 

 

Ruimtelijke interventies kunnen wel effect hebben op uitkomsten bij kinderen in de VS, zoals blijkt uit de 

studie van Roy et al. (2014) die laten zien dat kinderen die verhuizen uit een wijk met een hoog percentage 

laag-inkomen huishoudens meer zelfregulerend vermogen hadden dan kinderen die in deze buurten bleven 

wonen. Toch blijkt uit andere studies in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, dat deze manier 

van ruimtelijke interventies geen tot weinig effect hebben (Deluca & Rosenblatt, 2010). Moving to 

Opportunity (MTO) interventies in de VS en de UK laten zien dat het wonen in een omgeving met ‘betere 

kansen’ en daar naar school gaan, geen tot weinig effect heeft op de schoolresultaten van kinderen uit de 

gezinnen die verhuisden (Deluca & Rosenblatt, 2010).  

Bij volwassenen hadden dergelijke experimenten op langere termijn weinig effect op het economische 

welbevinden, en een heel klein effect op de psychische en mentale gezondheid van volwassenen in 

huishoudens (Sanbonmatsu et al., 2012). Kinderen die verhuisden na de leeftijd van 13 jaar ervoeren ook 

geen positieve effecten. Als kinderen op hele jonge leeftijd verhuisden was er wel een licht positief effect 

op gezondheid en levensjaren (Sandel et al., 2016). Om deze interventies meer effectief te laten zijn, 

denken Deluca & Rosenblatt (2010) dat er meer aandacht moet zijn voor de invloed van een verhuizing op 

de families en hoe zij mogelijkheden op een nieuwe plek daadwerkelijk kunnen zien en gebruiken.  

Buurteffecten worden vanuit ruimtelijk perspectief veelvuldig onderzocht. Alhoewel er negatieve effecten 

zijn spelen er vaak ook andere aspecten een rol die voor gezinnen van groot belang zijn om juist in die buurt 

zich te blijven huisvesten. Het deconcentreren of het creëren van gemengde buurten als beleidsreactie kan 

voorbarig zijn (Darcy & Gwyther, 2012). Het is belangrijk om ook andere aspecten, waaronder 

plaatsbetekenis en aarding te blijven overwegen. Het is niet zo dat mensen zich automatisch aanpassen 

aan een nieuwe plek, of mengen met een wijk, wanneer ze daar worden ‘geplaatst’ of naar toe verhuizen. 

Segregatie kan nog steeds bestaan, op basis van andere kenmerken, zoals opleidingsniveau of sociale normen 

en waarden, waardoor mensen aansluiting vinden bij een groep. Mensen zullen niet zomaar een nieuwe 

groep en nieuwe buurtgenoten gaan verkennen, wanneer er geen aanleiding is voor aansluiting.  

Sandel et al. (2016) stellen een aantal voorwaarden voor het eventueel beter laten slagen van ruimtelijke 

interventies, zoals gemengde wijken:  

- Interventies moeten worden gedefinieerd door zowel het gevoel van de mensen in relatie tot de plaats 

als de inrichting en fysieke kenmerken van de plaats.  

- Moeten gemeenschap-gedreven zijn en moeten continue ondersteund worden door de gemeenschap.  

- Moeten veelzijdig zijn, gericht op meerdere lagen, zoals werk, voorzieningen, ruimtelijk inrichting en 

sociale cohesie, om kansen te vergroten. 
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INTERVENTIES: SOCIAAL 

 

 

Recent onderzoek laat zien dat aandacht voor familie- en schoolinterventies essentieel is om de 

ongunstige sociale omgeving die ontstaat bij langdurige armoede te ondervangen (van Tyzin, 

Fishbein & Biglan, 2018). In het algemeen zijn er een aantal aandachtspunten in 

interventiestrategieën die belangrijk zijn voor de ondersteuning van families in intergenerationele 

armoede. 

- Essentieel is dat er aandacht is voor meerdere generaties en meerdere levels van invloed op 

hetzelfde moment. Een enkel programma lijkt niet genoeg (Shanks & Danziger, 2010; Hujo & Gaia, 

2011) 

- Sleutelmomenten in de levensloop moeten worden geïdentificeerd in de families. Interventies 

moeten gericht zijn op deze transities (zoals de overgang van jongere naar volwassene of 

alleenstaand worden) (Bird & Higgins, 2011) 

Om deze familie-ondersteuning op te bouwen zijn er een aantal aandachtpunten die hierin kunnen 

worden meegenomen. 

1) Familiekapitaal ontwikkelen 

Er zijn drie basisfuncties van een gezin en/of familie: 1) bescherming van kinderen, 2) socialisatie 

van gezinsleden en 3) overdracht van cultuur. Armoede kan de overdracht van deze drie functies 

moeilijker maken. Met als resultaat dat kinderen langdurig worden blootgesteld aan de effecten van 

armoede en familiedisfunctionaliteit (Banovcinova, Levicka & Veres, 2014). Voor vrouwen hangen 

slechte relaties in het gezin vaak samen met slechte psychische gezondheid en een laag 

opleidingsniveau. Voor mannen hangt het vooral samen met een lage opleiding (Berg, et al., 2017).  

Families blijken vooral beïnvloedt in hun gedragsbevestiging en affectieve betrokkenheid. 

Aandacht voor en het creëren van familiekapitaal kan zorgen voor sterke banden tussen 

familieleden op lange termijn, die elkaar kunnen ondersteunen. Dit vraag om zowel micro als macro 

interventies. Daarvoor is persoonlijke ontwikkeling noodzakelijk. Dit kan worden aangeboden door 

school en buurtcentra. Wanneer de samenleving de band met een gemeenschap of school versterkt, 

versterken ook familiebanden. Ook is het essentieel om families alternatief gedrag voor te stellen.   

Families kunnen samen verschillende vormen van kapitaal creëren, waarmee familieleden succesvol 

kunnen worden in hun eigen wereld. Families in armoede hebben moeite om positief familiekapitaal 

te ontwikkelen, door een gebrek aan hulpbronnen. Familiekapitaal kan informatie geven over 

mogelijkheden, invloed helpen uitoefenen, sociale referenties en connecties tot sociale netwerken, 

en beïnvloedt de identiteit en erkenning van familieleden. Interventies moeten rekening houden 

met het gezamenlijk opbouwen van dit kapitaal (sociaal, financieel, etc.) en de familie ondersteunen 
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om dit als een gezamenlijke opbrengst te kunnen zien (Belcher, Peckuonis, & Deforge, 2011, 

Reelick, Snel & van Lonen, 2014).  

2) Interactie kinderen en ouders sterk ondersteunen:  

- Ouders zoeken zelf weinig tot geen hulp voor ondersteuning in de opvoeding 

- Families die leven in armoede worden gemankeerd door een hoog niveau van conflicten tussen 

familieleden.  Kinderen leren hierdoor vaker conflicten te laten ontsporen, zodat hun ouders minder 

geneigd zijn grenzen te stellen aan hun gedrag. Dit leidt ertoe dat ouders zich vaker terugtrekken uit 

het monitoren van het gedrag van hun kind (Dishion & Snyder, 2016). 

- Ouders in intergenerationele armoede zien over het algemeen minder vaak een rol voor 

zichzelf in spel met het kind, terwijl ze wel positieve veranderingen in de relatie met hun kind zien, 

wanneer ze dat doen. Hier moet aandacht voor komen in interventies en in communicatie met ouders 

in intergenerationele armoede (Smith, Stagnitti, Lewis, Pépin, 2015). 

3) Vroeg ontwikkelen van executieve functies bij kinderen 

Armoede en een slechte ontwikkeling van executieve functies hangen samen, blijkt uit veelvuldig 

onderzoek. Executieve functies zijn doelgerichte vaardigheden, waaronder het gebruik van het 

werkgeheugen, cognitieve flexibiliteit, planningsvaardigheden en controle hebben bij verleidingen. 

Aangenomen wordt dat kinderen die leven in armoede worden blootgesteld aan psychologische, 

omgevings- en biologische stressfactoren die impact hebben op de ontwikkeling van executieve 

functies (Haft & Hoeft, 2017; Ursache, Nible & Blair, 2015).  De manier van opvoeden (ouderlijke 

ondersteuning, ouderlijke autonomie) en een stimulerende omgeving hebben mediërende effecten op 

deze ontwikkeling.  

Prioriteit in de samenleving met betrekking tot (intergenerationele) armoede moet zijn om beleid te 

maken dat zich toelegt op de promotie van preventie in familie en scholen. Verschillende reviews 

en meta-analyses laten zien dat familie-gebaseerde programma’s en schoolprogramma’s effectief zijn 

in het reduceren van gedragsproblemen bij kinderen en het omgaan met een leven met een laag 

inkomen (Biglan, Van Ryzin & Hawkins, 2017). Van Ryzin, Fishbein & Biglan (2018) geven een 

overzicht van programma’s die effectief blijken bij te dragen aan de preventie van intergenerationele 

armoede: 

Familieondersteunende programma’s 

Deze programma’s geven ondersteuning bij de kwaliteit van familierelaties. Ze monitoren, en zo 

nodig veranderen, hoe ouders kindgedrag monitoren en managen, hoe families conflicten aanpakken 

en hoe de familie een affectieve omgeving creëert. Deze programma’s hebben significant effect laten 

zien op gedrags-, emotionele en cognitieve risicofactoren in armoede. Voorbeelden van programma’s 

met bewezen effecten zijn Head/Sure start en Women, Infants and Children. Deze programma’s 

http://www.early-years.org/surestart/
https://www.fns.usda.gov/wic/about-wic-wic-glance
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zetten in op de vroege screening van gezinnen (bij zwangerschap en geboorte) en doorverwijzing 

wanneer er problemen worden gesignaleerd in de voorbereiding van het jonge gezin. 

Schoolpreventie programma’s 

Deze programma’s richten zich op specifieke aspecten van de kindontwikkeling om de effecten van 

armoede tegen te gaan. Het kan hierbij gaan om ontwikkeling van executieve functies, maar ook 

psychosociale ondersteuning (verandering van attitudes, kunnen weerstaan van verleidingen). 

Voorbeelden van programma’s zijn Positive Behavioural Interventions and Supports en K-12, 

programma’s gericht op gelijke kansen in het onderwijs, met specifieke aandacht voor groepen die 

vaak minder kansen en mogelijkheden hebben.  

Kansen en voorbeeldfuncties 

Lokale en vaak schoolgerelateerde initiatieven zorgen dat er voorbeeldfuncties worden voorgesteld 

aan kinderen en jongeren. Ook ouders kunnen, naast het belang van hun betrokkenheid bij het 

onderwijs van hun kinderen, ook zelf als rolmodel fungeren. Door volwassenen te blijven motiveren 

te leren en veerkrachtig te maken, helpt ook de inzet voor de kinderen (Cummings et al., 2012). Er 

zijn geen effectiviteitsstudies van dergelijke initiatieven bekend, vaak omdat ze op kleine schaal 

worden georganiseerd (Carter-Wall & Whitfield, 2012). Initiatieven die gericht zijn op de aanraking 

van jongeren en hun talenten en hun ook kansen bieden met andere vaardigheden dan alleen 

‘leervaardigheden’ aan de slag te gaan, kunnen leiden tot bridging capital. Dit is kapitaal dat laat zien 

dat zij zich kunnen ontwikkelen en kunnen ontworstelen aan een beeld van ‘gebrek aan 

vaardigheden’, zoals vaak voorgesteld in een meritocratische samenleving (De Winter, 2011). In een 

samenleving waar het individu een steeds grotere rol krijgt, en de brede opvoedingsomgevingen 

wegvallen, is het van belang aandacht te hebben voor de manier waarop een jongere zelf zijn of haar 

weg weet te vinden. Het bouwen van vertrouwen is van fundamenteel belang, om ook negatieve 

invloeden van peers en eventueel verder sociaal netwerk te ontstijgen (Gofen, 2009). Tijd en 

langdurige ondersteuning is hierin van groot belang.  

Daarnaast blijkt uit algemeen onderzoek naar rolmodellen dat het hebben van een of meerdere 

rolmodellen beschermende effecten heeft op het externaliserende gedrag (extreme manier van het 

uiten van emoties) en de veerkracht van jongeren (Hurd, Zimmerman & Xue, 2009). Ook hebben 

zij betere schoolresultaten. Rolmodellen, zowel binnen de eigen sociale context en familie als 

daarbuiten, hebben laten zien invloed te hebben op de weerbaarheid van jongeren die langdurig leven 

met een laag inkomen (Buckner, Mezzacappa, Beardslee, 2003). Jongeren hebben vaak rolmodellen 

binnen hun familie of vriendenkring en identificeren zich relatief weinig met bekende personen 

als rolmodellen (Hurd, Zimmerman & Xue, 2009). Vooral frequent contact met mensen die als 

voorbeeldfunctie dienen is van belang (Bryant & Zimmerman, 2003). Positieve rolmodellen hebben 

vooral een functie in kritische ontwikkelingsperioden van kinderen en jongeren, zoals in de hele 

vroege ontwikkeling (0-4), overgang tussen schoolperiodes en de puberteit van jongeren (Greene, 

1993; Hurd, Zimmerman & Xue, 2009). 

https://www.pbis.org/
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Succesvolle programma’s die werken met onder andere rolmodellen hebben een aantal essentiële 

elementen: aanwezig in het straatbeeld, inzicht in de behoeften en belangen van jongeren, 

ondersteuning voor een persoonlijke en ondersteunende relatie met ouders, beschikbaarheid van 

rolmodellen, discussies met leeftijdsgenoten, ondersteuning in onderwijs en werkvaardigheden en 

duidelijke projectdoelen (Zhu, 2018; Seccombe, 2002; Greene, 1993). 

 

Programma’s bij verschillende generaties 

Door verschillende onderzoekers zijn aanbevelingen gedaan voor de inzet bij kinderen die leven in 

armoede (Crowley et al., 2007; Kalverboer, Wiersma & van der Kooi, 2017), jongeren ((Westhof & 

de Ruig, 2015, De Bruyker, 2010) en volwassenen die leven in armoede (Michon& Slot, 2014; 

Keuzenkamp, 2016; Franken et al., 2016, Besselink et al., 2016). Deze elementen of aanwijzingen 

voor succes zijn samengevat in figuur 3.   

 

Figuur 3. Handvaten voor inzet bij armoede door generaties 
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INTERVENTIES: BURGERINITIATIEVEN BIJ ARMOEDE 

 

 

Naast formele organisaties en interventies, groeien ook het aantal vrijwillige en burgerinitiatieven die bij het 

armoedevraagstuk betrokken zijn. Ook hun rol moet in overweging worden genomen bij beleidsstrategieën 

en interventies bij langdurige armoede. Zowel in Nederland als in het buitenland wordt de rol van deze 

organisaties steeds groter.  

Bunyan en Diamond (2014) beschrijven in een grootschalige analyse van burgerinitiatieven in Groot-

Brittannië waarom deze burgerinitiatieven in beleidsontwikkeling moeten worden betrokken. Ten eerste kan 

beleid niet gemaakt worden zonder een goed beeld van wat er in de samenleving speelt. Daarvoor moet 

over grenzen van een vakgebied worden gekeken en is er een multidimensionale blik nodig. De ontwikkeling 

van bijvoorbeeld Voedselbanken en de rol van kerken in de discussie geven inzicht in waar het in de 

maatschappij aan ontbreekt. Daarnaast helpen burgerinitiatieven de boodschap van groeperingen te 

vertegenwoordigen, al is het de kunst om de taal van de politiek en het beleid en de taal van mensen die 

zichzelf organiseren dichterbij elkaar te brengen. Door burgerinitiatieven op een positieve manier te 

erkennen, kan ook ondersteuning gevraagd worden aan de burgerinitiatieven om beleid en ondersteuning 

in beeld te brengen bij de doelgroep en kennis te delen over de ontwikkelingen. Juist in een groep die 

vaak moeilijker toegankelijk is, moet er aandacht zijn voor hun eigen initiatieven en hun stem (Bunyan & 

Diamond, 2014; Lambie-Mumford, 2015). Het koppelen van bijvoorbeeld voedseluitgifte aan andere 

vormen van ondersteuning kunnen ervoor zorgen dat er gezamenlijk meer aandacht kan komen voor de 

diepere oorzaken van armoede (Goldstraw, 2015). De effecten op korte en lange termijn van 

burgerinitiatieven van groepen met een laag inkomen zijn niet duidelijk (Mitlin, 2001), ook omdat hun plaats 

en niveau van participatie in beleidsdiscussies vaak niet duidelijk is afgebakend en gecommuniceerd. 
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CONCLUSIES – WAAR MOETEN WE NAAR TOE?  

 

 

De mechanismen die zijn beschreven in deze rapportage duiden op een diversiteit van het ontstaan van 

armoede in families, maar laten tegelijkertijd ook zien hoe generaties op eenzelfde manier kunen worden 

beinvloedt door de situatie, waardoor deze over generaties kan blijven bestaan. De manier waarop generaties 

zich identificeren met armoede (ben ik arm?),  de manier waarop dit gedeeld wordt binnen generaties en hoe 

hiermee wordt omgegaan zorgt voor een diversiteit aan gezinnen die in armoede leven. Tegelijkertijd creert 

dit ook de manier waarop zij werk en studie beleven en omgaan met mogelijkheden.  

De wijk , de buurt of het dorp waarin zijn verblijven tekent ook dit beeld en strategieën om om te gaan met 

de situatie en de percepties op mogelijkheden. Het doel van het uitvoerende onderzoek dat gekoppeld is aan 

deze literatuurstudie is om van verschillende generaties de perceptie van armoede en mogelijkheden binnen 

de situatie te analyseren.   

Op basis van dit literatuuronderzoek zijn er een aantal zaken waar aandacht voor moet zijn in beleid en 

interventies voor families in intergenerationele armoede.  

Om intergenerationele armoede te doorbreken, moet er in eerste instantie een relatistische mogelijkheid voor 

familieleden zijn om een (stabiele) baan te genereren. Maar zodra we praten over het creeëren van een 

stabiele infrastructuur van de arbeidsmarkt, moet er ook aandacht zijn voor de situaties waarin 

intergenerationele armoede ontstaat, de familie- en buurtcontext. Juist de interactie tussen ouders, kinderen, 

grootouders en andere directe rolmodellen bepaalt mede het beeld van wat men kan bereiken, hoe men dat 

kan bereiken en waar men dat ken bereiken.  

Dit betekent dat beleid op intergenerationele armoede integraal en multidimensionaal georganiseerd moet 

worden. Er moet aandacht voor de verschillende mechanismen die werken binnen deze families (van 

identiteit tot kennis en vaardigheid) . Een samenvatting van de belangrijkste aanknopingspunten voor beleid 

en interventie worden gerepresenteerd in figuur 4 en vormen een samenvatting van de beschreven inzichten.  
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