
Armoede van generatie 
op generatie in de 
Veenkoloniën
In de Veenkoloniën wonen van oudsher veel 
gezinnen die leven van een laag inkomen. Het 
vermoeden is dat deze armoede vaak van generatie 
op generatie wordt doorgegeven. Zowel ouders als 
hun kinderen verkeren dan in een situatie waarin 
ze moeten rondkomen van een laag inkomen. Hoe 
langer deze situatie duurt, hoe moeilijker het is eruit 
te komen. Dit feitenblad geeft een beeld van de 
armoede van jongvolwassenen en hun ouders in de 
Veenkoloniën, op basis van de meest recente cijfers.

Meer ‘arme’ jongvolwassenen in
de Veenkoloniën dan in Nederland

Van alle 22-26 jarigen in de Veenkoloniën leeft bijna 
9% van een laag inkomen, in Nederland is dat bijna 7%. 
Studentenhuishoudens zijn hierin niet meegerekend.
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Ouders van arme jongvolwassenen ook vaker arm

Om zicht te krijgen op de overdracht van armoede van de ene generatie
op de andere is het inkomen van de jongvolwassenen vergeleken met
het inkomen van hun ouders.  

Aandeel vaders 
en moeders in 
armoede van alle 
jongvolwassenen 
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De kans is groot dat armoede van generatie op generatie wordt doorgegeven:
• Een kwart van de vaders en meer dan een derde van de moeders
 van jongvolwassen in armoede moeten zelf ook rondkomen van
 een laag inkomen.

• Bij de volledige groep jongvolwassenen in de Veenkoloniën ligt dit anders:  
 nog geen 6% van de vaders en 8% van de moeders hadden een laag   
 inkomen (2016).

Waar wonen de jongvolwassenen
en hun ouders?

De jongvolwassenen in armoede wonen vooral in het 
noorden van de Veenkoloniën. Ten opzichte van het totaal 
aantal jongvolwassenen per gemeente, zijn er met name in 
Hoogezand-Sappemeer en Pekela relatief veel 22-26 jarigen 
die moeten rondkomen van een laag inkomen.

Net als bij de jongvolwassenen in armoede, wonen veel 
van hun ouders, die ook een laag inkomen hebben, in het 
noordelijke deel van de Veenkoloniën. 40%
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Er is sprake van armoede wanneer iemand 
gedurende langere tijd niet de middelen heeft
om te kunnen beschikken over de goederen
en voorzieningen die in de samenleving als 
minimaal noodzakelijk gelden. 
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Sociaal Planbureau Groningen, Trendbureau Drenthe en Rijksuniversiteit
Groningen maken gezamenlijk feiten en cijfers inzichtelijk over generatiearmoede
in de Veenkoloniën. De gegevens zijn gebaseerd op microdata van het
Centraal Bureau voor de Statistiek.
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Vrouwen hoger risico op
armoede dan mannen

Vrouwen hebben een hoger risico op armoede 
dan mannen. In de Veenkoloniën zijn er relatief 
meer vrouwen dan mannen met een hoog risico 
op armoede. Dat geldt vooral voor de groep 
jongvolwassenen met een laag inkomen.

Eenpersoonshuishoudens en 
eenoudergezinnen lopen meer risico

Vooral eenoudergezinnen met minderjarige kinderen leven relatief vaak in armoede (28% in 2016). Jongvolwassenen met een jong kind lopen 
nog meer risico; 47,9% van alle alleenstaande 22-26 jarigen met een minderjarig kind leeft onder de armoedegrens.

Bron van inkomsten heeft invloed

Naar verhouding hebben mensen met een uitkering een hoger risico op armoede dan 
mensen met loon uit arbeid of een eigen onderneming. Hierbij maakt het niet uit om 
wat voor uitkering het gaat. 
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Leven in armoede kan iedereen overkomen. 
Toch zijn er risicogroepen. Dit zijn groepen 
huishoudens die relatief vaak een laag 
inkomen hebben en daarmee meer risico
op armoede. 
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Mensen van niet-westerse herkomst
hebben hoog risico op armoede

In de Veenkoloniën heeft een derde van de mensen van niet-westerse afkomst 
een laag inkomen. Van de jongvolwassenen in deze groep leeft zelfs 41% onder de 
armoedegrens. Wat opvalt is dat tweede generatie gezinnen veel minder vaak in 
armoede leven.  
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