
15 oktober 2019

CMO STAMM Academie

‘Wel een baan en toch 

arm?!’



Overheidsparticipatie in hotel Hamerhut

Programma 

Welkom door Maud Diemer (adviseur 
CMO STAMM)

Feiten, cijfers en ervaringen door 
Marian Feitsma (onderzoeker CMO 
STAMM)

Kijk als werkgever op het thema door 
Ron Steenkuijl (Directeur Corporate 
Affairs, ADG)

Vragen aan Bernard Zijlstra (bestuurder 
CNV Vakmensen) 

Napraten, netwerken onder het genot 
van een drankje

Welkom bij ‘aan het 

werk en toch arm?!’



• Hoe denken werkgevers over wat zij (niet) kunnen betekenen voor de 
doelgroep? 

• Hoe denkt de 'doelgroep' zelf over hun positie?
• Wat zijn de cijfers over Drenthe?
• Welke regelingen van de lokale overheid zijn het meest waardevol voor mensen 

die werken en toch nauwelijks rondkomen? En welke regelingen missen?
• Hoe bereik je als kredietbank werkgevers? Gezien de kosten is er voor een 

werkgever een wezenlijk belang om schuldenvrije werknemers te hebben maar 
hoe krijg je ze zover?

• Waarom komen werkgevers niet naar ons (kredietbank) toe?

Opmerking: we zien vaak dat mensen de stap uit de bijstand naar betaald werk niet 
durven zetten omdat ze niet weten wat dit financieel voor hen gaat betekenen.

Jullie vragen



Feiten en cijfers

door Marian Feitsma, onderzoeker



https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2114512-werk-is-

geen-garantie-meer-om-niet-arm-te-

zijn.html?fbclid=IwAR3RNBi5k1BWwPVC8W-

NxGCSd-p756D0EBYvuZCQiTNSEvTWX-

1EchRFlcE

Link filmpje NOS

https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2114512-werk-is-geen-garantie-meer-om-niet-arm-te-zijn.html?fbclid=IwAR3RNBi5k1BWwPVC8W-NxGCSd-p756D0EBYvuZCQiTNSEvTWX-1EchRFlcE


Werkende armen 
- Betaald werk als belangrijkste inkomstenbron
- Laag inkomen (CBS) / onvoldoende inkomen voor 

noodzakelijke goederen en voorzieningen (SCP)

Inkomensgrenzen 2017 CBS             SCP*
Alleenstaande: € 1040        € 1135 
Paar met twee kinderen: € 1960        € 2100

Definitie ‘werkende armen’

CBS, 2019; SCP, 2019* Volgens ‘niet veel maar toereikend’-criterium
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Werkend Bijstandsontvangers Pensioensgerechtigden Overig

Werkende en niet-werkende 

armen (18+) in Nederland 2017 

SCP, 2019

2% van de mensen in 
loondienst en 8% 
van de zelfstandigen 
is werkende arme

TOTAAL AANTAL  
ARME 
VOLWASSENEN: 
666.000



Aandeel huishoudens van werkenden met een laag 

inkomen in de bevolking gedaald tussen 2014 en 2017

4,1%
4,6%

3,6%3,3%
4,0%

2,8%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

Landelijk Groningen Drenthe
2014 2017 CBS, 2019



Aandeel huishoudens van 

werkende armen 

Groningse gemeenten 2017 CBS, 2019



Aandeel 

huishoudens van 

werkende armen 

Drentse gemeenten 

2017

CBS, 2019



“Het is ontzettend 
frustrerend! Ik werk 15-20 uur 
als thuishulp en daarnaast 
heb ik ook nog drie kinderen, 
ik ben dus constant aan het 
pendelen tussen mijn werk en 
gezin. Ik heb het erg druk 
terwijl mijn inkomen onder 
het bijstandsniveau ligt.” 



Weinig werkuren op jaarbasis
- Flexwerk (oproepbasis), onregelmatige opdrachten, 

seizoensarbeid, tijdelijke contracten
- Deeltijdwerk met klein contract

Lage verdiensten per uur 
- Vooral ZZP’ers
- Vooral in de crisisjaren

Schulden 

SCP, 2018

Aan het werk en toch arm –

waardoor?



De grootste risicogroepen zijn: 

ZZP’ers
- geen minimumuurtarief (vanaf 2021: € 16/uur)
- afhankelijk van voldoende opdrachten 

Alleenstaanden
- slechts één inkomen 

Werkenden met een migratieachtergrond
- vaker een groot huishouden 
- vaker kleine totale arbeidsduur in het huishouden
- vaker lage uurvergoeding

Risicogroepen

SCP, 2018



• Financiële problemen

– 2012: 78% van de werkgevers

– 2017: 62% van de werkgevers

• Loonbeslag

– 2012: 74% van de werkgevers

– 2017: 46% van de werkgevers

• Kosten werkgever: € 13.000 per werknemer per jaar

– Productiviteit (-20%)

– Ziekte (+7 dagen)

– Administratie (+3 uren)
(Nibud, 2017)

Werknemers met financiële 

problemen



Werkende armen kloppen niet snel aan 
voor hulp 
- Ze kennen de wegen niet 
- Ze schamen zich of zijn bang voor  

ontslag, sollicitatieplicht, e.d.
- Sommige zelfstandigen hebben hun 

administratie niet op orde 
- Zelfstandigen weten zich vaak te 

redden (bijv. met reserves) en zijn 
minder vaak langdurig arm

Bij gemeenten 
- Vooral bijstandsgerechtigden bekend 
- Werkende armen onderbelicht in 

beleid

Bij werkgevers
- Veel werkgevers vinden het privézaak, 

tot…
SCP, 2018; Nibud, 2017

Waarom is deze doelgroep

minder in beeld?



Werkgevers denken heel verschillend hierover  
- 1/3 geeft aan mensen met financiële problemen te ontslaan of hun 

contract niet te verlengen 

Informatie (doen) geven 
- Over relevantie lokale instanties en websites 
- Over gevolgen van life-events, zoals 18 worden, scheiden

(Preventieve) financiële ondersteuning opnemen in het HR-beleid
- Snel en adequaat inspelen op signalen 
- Cursussen, financieel advies, etc
- Uitstralen dat financiële vragen & problemen bespreekbaar zijn  

Lonen verhogen, ‘fatsoenlijke’ banen
Nibud, 2017; www.financieelgezondewerknemers.nl; SP, 2019

De rol van werkgevers 



Relevante gemeentelijke 

regelingen  

SCP, 2018

In principe zijn alle onderdelen van het minimabeleid en de 
schuldpreventie en -hulpverlening relevant. Ook: werkbemiddeling, 
scholing en ondersteuning startende ZZP’ers.   

Verbeterpunten met het oog op werkende armen: 
- Meer duidelijkheid over welke regelingen en faciliteiten er zijn en 

wie er onder welke voorwaarden voor in aanmerking komt  

- Doelgerichte voorlichting & informatie, bijv. bij KvK, 
uitzendbureaus, grote werkgevers, clubs van ZZP’ers

- Vergroten kennis over werkende armen en evalueren/meten wat 
wel en wat niet werkt.  



“Via de gemeente hebben we 
een schuldenregeling en een 
budgetcoach. De stress is er nu 
af. Het leeft rustiger. 
Eerder moesten we het ene gat 
met het andere vullen. Er was 
voortdurende druk van nog niet 
betaalde rekeningen. Nu 
hebben we inzicht in eigen onze 
financiën. 
We weten nu dat we voldoende 
inkomen hebben om na afloop 
van de schuldenregeling zelf 
onze financiën op orde te 
kunnen houden.“ 



15 oktober 2019

Bedankt voor jullie 

komst!



Gebruikte bronnen

• CBS 2019: Statline databank

• Nibud 2017: Personeel met schulden, een peiling over financiële problemen op de 
werkvloer

• SCP 2018: Als werk weinig opbrengt; werkende armen in 5 Europese landen en twintig 
Nederlandse gemeenten

• SCP 2019: Armoede in kaart (website)

• SP 2019, Werkend, maar ook arm

• VNG 2019: Gemeenten: een toekomst zonder werkende armen (position paper)

• www.financieelgezondewerknemers.nl 


