
PROGRAMMA

• Welkom - burgemeester Strien

• Korte inleiding over de toekomst van armoede in 
Overijssel - Trendbureau Overijssel

• Jessica van den Toorn (Verwey Jonker instituut) en 
Marleen Geerdink (CBS) - onderzoek naar ‘werkende 
armen’ 

• Mark Koetsier (Zaanstad) en Arjen Goodijk 
(Leeuwarden) - City Deal Inclusieve stad en  
Leeuwarder Sociaal Energiebeleid. 



Ontwikkelingen rond armoede in 
Overijssel

Judith Compagner
Mini-congres Armoede
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Wat is armoede? 

Definitie armoede volgens CBS:

‘Een huishouden beschikt over onvoldoende middelen 

om een bepaald minimaal consumptieniveau te kunnen 

bereiken’.

Toelichting

Voor de afbakening van armoede gebruikt het CBS de lage-

inkomensgrens. Naast het inkomen gebruik van aanvullende 

indicatoren om de kans op armoede te beschrijven: verblijfsduur 

onder de inkomensgrens, de vermogenspositie, de omvang van de 

vaste lasten en het oordeel over de eigen financiële positie



Wat is ‘Laag inkomen’?  

Volgens het CBS: 

‘Inkomen onder de lage-inkomensgrens’

Toelichting

Het inkomen is laag wanneer het minder is dan €9.250. 

Deze grens komt ongeveer overeen met de koopkracht 

van een bijstandsuitkering voor een alleenstaande in 

1979, toen deze op zijn hoogst was.



Steden scoren hoog….  

% Huishoudens met één jaar of langer een laag inkomen (2016)



…plattelandsgemeenten laag. 
Let op: na-ijl effect economische crisis

Percentage huishoudens met minstens 1 jaar laag inkomen



En: genuanceerd beeld op wijk-/kernniveau  

Aandeel huishoudens met een laag inkomen (2015)



Over langere termijn verschuift beeld: 
(middel)grote steden en kleinere 
gemeenten  

% Huishoudens met 4 jaar of langer een laag inkomen 



Twentse steden boven NL gemiddelde

Percentage huishoudens met minstens 4 jaar lage inkomens 



Welke indicatoren ‘meten’ armoede? Denk aan:

- Gemiddeld inkomen naar type huishouden 

- Ontwikkelingen WWB uitkeringen naar duur

- Vermogens

- Trajecten schuldhulpverlening

- Laaggeletterdheid

- ZZP-ers, flexibele contracten etc. 

Maar ook ‘schulden’, ‘noorderzonnetjes’ etc?

Hoe feitelijk zijn de feiten? 



Hoe vat u armoede en armoedebeleid op?

Gaat het alleen over geld en inkomen?

Of ook over sociale insluiting, toegang tot onderwijs etc.?

Kortom: wat is een menswaardig bestaan? 

En heeft uw gemeente aandacht voor de ‘werkende 

armen’?

Hoe feitelijk zijn de feiten? 


