Wat werkt bij de aanpak van

armoede

WAT IS HET PROBLEEM?

WAT ZIJN DE
GEVOLGEN?

Groepen met een verhoogd armoederisico:
Mensen met een
uitkering (bijstand,
arbeidsongeschiktheid
of werkloosheid)

Gevolgen voor de samenleving:
• Toename uitkeringen
• Toename criminaliteit
• Vermindering sociale mobiliteit

Zelfstandigen

Gevolgen voor mensen in
armoede:
• Stress, depressies, chronische
aandoeningen, lagere
levenstevredenheid en kortere
levensduur.
• Langdurige werkloosheid en
arbeidsongeschiktheid
• Negatief effect op de kinderen
• Geen geld voor verenigingen,
sportclubs, uitgaan, visite.
• Spanningen, ruzies,
relatiebreuken,
opvoedingsproblematiek en
huiselijk geweld
• Toename eenzaamheid, sociaal
isolement en gevoelens van
sociale uitsluiting.

Eenoudergezinnen
met minderjarige
kinderen

Niet-westerse
allochtonen
(tweede generatie,
migranten
Oost-Europa)

Personen met inkomen
onder de armoedegrens

55%

Sinds de economische crisis is de (financiële)
armoede in Nederland met ruim een derde
gegroeid.

>1,25
miljoen

55% van de totale groep die leeft onder de
armoedegrens is langdurig arm (drie jaar of langer).
Stijging het grootst bij huishoudens met kinderen,
werkenden en niet-westerse migranten.

850.000

2007

Deze informatie is afkomstig uit het Wat Werkt dossier Aanpak Armoede van Movisie waarin
gegevens uit wetenschappelijk onderzoek zijn verzameld over wat werkt bij armoedebestrijding.
De dossiers zijn niet statisch en worden jaarlijks aangepast met nieuwe onderzoeken.
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Personen die langdurig leven
onder de armoedegrens

Wat werkt bij de aanpak van

armoede
WAT WERKT?

Versterken van psychologisch kapitaal
• V
 ersterken veerkracht, volharding en creativiteit helpt bij het
oplossen van problemen en vermindert spanningen.
• H
 et aanspreken van eigen kwaliteiten, het ontwikkelen
van vaardigheden, zelfvertrouwen en zelfbewustzijn en het
stimuleren van maatschappelijke participatie.
• H
 et actief opzoeken van mensen in hun eigen leefomgeving
haalt mensen (ook zorgmijders en zorgmissers) uit hun
sociale isolement.

Stimuleren van maatschappelijk kapitaal
• Samen staan we sterker dan alleen: belangengroepen,
cliëntenraden en zelforganisaties kunnen veranderingen
aankaarten zoals de toegankelijkheid van (buurt)
voorzieningen en het beïnvloeden van sociale wet- en
regelgeving.

Trend
maatschappelijk
kapitaal
Informele vormen van cliëntenparticipatie zijn het
meest effectief bij kwetsbare groepen. Nieuwste
vormen: burgerraden, werken met ‘persona’s’, de inzet
van digitale panels en online communities.

Vergroten van sociaal kapitaal
• V
 ergroten van steun familie, vrienden of buren.
• L
 otgenoten contact bevorderen.
• V
 ersterken vermogen om problemen samen met
anderen aan te pakken.
• S
 ociale infrastructuur in de buurt ondersteunt
én activeert kwetsbare groepen.
• I nzetten buddy’s, maatjes, mentor of coach.

40%

Trend
sociaal kapitaal
Er ontstaat een nieuwe sociale infrastructuur op
buurtniveau zoals ruilsystemen, voedselbanken,
buurtmoestuinen en initiatieven van bewoners die
vanuit eigen ervaring met problemen anderen helpen.

• Het

vinden van werk zorgt voor een groter sociale netwerk.
kinderopvang, goed openbaar vervoer, betalen van
jobcoaches etc. draagt bij aan het vinden van werk.
Basisinkomen veelbelovend.

• Betaalbare
•

Uit de armoede door
het vinden van werk

(SCP, 2014)

Investeren in opleiding en arbeid (economisch kapitaal)
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