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Conclusies

▪ Werk het beste medicijn om uit armoede te komen …

▪ Maar het is zeker geen wondermiddel

▪ Bijna een kwart van de armen in Nederland heeft werk als 
belangrijkste inkomensbron

▪ Er zijn verschillende ‘typen’ werkende armen, die om 
verschillende oplossingen vragen



Waar hebben we het over?



Wat is armoede?

• Een persoon heeft langere tijd niet de middelen om te 
kunnen beschikken over de goederen en voorzieningen 
die in Nederland als minimaal noodzakelijk gelden.

• Vastgesteld aan de hand van twee referentiebudgetten



Basisbehoeften en niet-veel-maar-toereikend

• huisvesting + energie
• voeding
• kleding
• verzekeringen
• communicatie (internet)
• persoonlijke verzorging
• vervoer
• diversen

Basisbehoeften

• bezoek ontvangen
• op bezoek gaan
• hobby, sporten
• vakantie
• uitgaan
• diversen

Extra’s

Totaal: € 1039 Totaal: € 96



Over hoeveel mensen gaat het?



Aantal armen in Nederland (2017)



Armoede onder werkenden
Een persoon heeft werk als belangrijkste inkomensbron, maar leeft in een 
huishouden met een inkomen onder de armoedegrens (nvmt)
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Wie zijn de werkende armen?

Een filmpje …

https://youtu.be/6NyaubYfwIc
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Verschillende typen werkende armen

▪Flexwerkers met wisselende inkomsten

- nulurencontracten, oproepkrachten, zzp’ers

▪Werkenden in kleine baan

- wegens gezondheidsproblemen of zorgtaken beperkt beschikbaar

▪Combineerders van werk en bijstand

- tijdelijke vrijlating van een deel van het loon

▪Mensen die van uitkering naar werk stromen en vice versa



Verwachte effecten van corona

Economische crises leiden 

gewoonlijk tot toename van

armoede

Ook nu valt te verwachten

dat de armoede zal stijgen



Verwachte effecten van corona

• Meer niet-werkende armen door baanverlies
▪ Werknemers met tijdelijk of flexibel dienstverband

o jongeren, mensen met migratieachtergrond, laagopgeleiden, mensen met een 
arbeidsbeperking en zzp’ers

▪ Als gevolg van faillissement

• Maar ook meer werkende armen
▪ Flexwerkers: voor minder uren ingeroosterd

▪ Niet-flexibele werknemers: bijstelling contractuele uren


