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College van B&W 
Gemeente Rijssen-Holten 
Postbus 244 
7480 AE Rijssen 
 
Onze ref: 2017-01-10 
Betreft: Ongevraagd advies mbt kinderen in armoede 
Datum: 27 juni 2017 
 
 
 
Geacht college, 
 
 
Aanleiding: 
Een van de leden van de ASD is werkzaam bij de Voedselbank te Rijssen. Vanuit deze hoek 
is een geleding zich gaan verdiepen in het minimabeleid dat de gemeente Rijssen-Holten 
hanteert. Dit is een uitgebreid beleid waarin wordt toegezien op de burgers die het niet zo 
breed hebben. Ons inziens goed dat een dergelijk beleid er is. 
Op 7 maart jl. was er een verkennend gesprek met Jolande Haase. Doel was om meer inzicht 
te krijgen in het minimabeleid en de schuldhulpverlening en hoe verschillende processen 
lopen binnen de gemeente.  
Tijdens dit gesprek kwam naar voren dat  in 2017 gemeenten meer geld krijgen van het Rijk 
onder het programma “kinderen in armoede”. We bespraken hoe de gemeente hier op een 
juiste manier mee om kan gaan. Dit verkennende gesprek resulteerde in ons onderstaand 
advies. 
 
Cijfers: 
Het aantal personen met een inkomen onder de armoedegrens is sinds de economische crisis 
met ruim een derde gegroeid, van 850.000 personen in 2007 naar meer dan 1,25 miljoen in 
2013. Volgens het SCP (Sociaal Cultureel Planbureau) ligt het armoedepercentage voor onze 
gemeente lager dan het gemiddelde van 7,7% (bron:   
http://digitaal.scp.nl/armoedeinkaart2016/waar_wonen_de_armen_in_nederland)  
 
Maar wat is nou armoede en waar ligt deze grens? 
Armoede is absoluut wanneer mensen niet in staat zijn met hun inkomen een minimale 
levensstandaard te behalen. Er is onvoldoende geld voor bijvoorbeeld voeding, een goede 
woning of kleding. Omdat dit advies zich richt op kinderen in armoede worden de 
basisbehoeftebudgetten per maand (betreft bruto inkomens)  voor meerpersoonshuishoudens 
met 2 of 3 kinderen genoemd: 

- Paar met 2 kinderen:  € 1830,- 
- Paar met 3 kinderen: € 2000,- 
- Eenoudergezin met 2 kinderen: € 1470,- 
- Eenoudergezin met 3 kinderen: € 1710,- 

Naast het basisbudget wordt ook gesproken over het “niet veel, maar toereikend budget”. Dit 
budget houdt tevens rekening met ontspanningskosten en sociale participatie. Deze hebben 
we voor nu buiten beschouwing gelaten.  
 
De  Sociaal Economische Raad (SER) constateerde dat zo’n 8 tot 12 procent van de kinderen 
in armoede leeft. In 2014 waren dat 378.000 jongens en meisjes. Volgens de SER zijn de 
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gevolgen van langdurige armoede groot. De raad vindt dat alle kinderen zoveel mogelijk een 
gelijke start en gelijke kansen moeten krijgen. Ze moeten daarom een beroep kunnen doen op 
voorzieningen die de gevolgen van armoede compenseren. Ze moeten mee kunnen doen aan 
sport en culturele uitstapjes. Dit beleid moet worden aangevuld met een meer structurele en 
systematische aanpak van de oorzaken van armoede (bron: Binnenlands Bestuur). 
Naar verwachting zal in 2017 een  afname van het aantal armen in de bevolking optreden, tot 
1,06 miljoen mensen. Het armoedepercentage zou dan op 6,7% uitkomen. De armoede onder 
kinderen zal vermoedelijk dalen naar 10,1% in 2017. Uitgedrukt in absolute aantallen zijn er 
dan 333.000 arme kinderen. (bron: SCP) 
 
Dinsdag 23 mei jongstleden kwam het Nibud met een artikel dat een werknemer met schulden 
een werkgever als snel € 13.000,- per jaar kost. De oorzaak van deze kosten ligt dan met 
name bij ervaren stress, ziekteverzuim of administratieve kosten wanneer er beslag wordt 
gelegd op loon van een werknemer.  Het platform Wijzer heeft samen met het Nibud een 
website gelanceerd waar werkgevers tips kunnen vinden om financiële problemen bij 
werknemers te signaleren en aan te pakken.   
 
Groepen met een verhoogd armoederisico: 

- Mensen met een uitkering (bijstand, arbeidsongeschiktheid of werkeloosheid) 
Maar óók een “nieuwe” groep: 
- ZZP-ers 
- Eenoudergezinnen met minderjarige kinderen 
- Niet westerse allochtonen 

 
Gevolgen van armoede: 
Voor de samenleving: 

- Toename van uitkeringen 
- Toename criminaliteit 
- Vermindering sociale omgang 

Voor mensen in armoede: 
- Stress, depressies, chronische aandoeningen, lagere levenstevredenheid en kortere 

levensduur 
- Langdurige werkloosheid en arbeidsongeschiktheid 
- Geen geld voor verenigingen 
- Spanningen, ruzies, relatiebreuken, opvoedingsproblematiek, huiselijk geweld 
- Toename van eenzaamheid en sociaal isolement 
Concluderend heeft bovenstaande een negatief effect op kinderen! 

 
Hoe zet je verandering in beweging? 
Hierin hebben wij ons laten inspireren door schrijver Ben Tiggelaar (gedragsonderzoeker), die 
onlangs in het NRC een artikel wijdde aan het onderwerp “hoe krijg je mensen mee in je 
plannen?” 
Onderzoekers B. Sutton en H. Rao constateerden dat bij veranderingstrajecten je je moet 
richten op de combinatie van krachtige emoties en zichtbare actie. 
Krachtige emotie: Belangrijk is met name dat je de problemen op een heldere en 
aansprekende manier benoemt. 
Zichtbare actie: Essentieel is om zo snel mogelijk een eerste, zichtbare stap te zetten in een 
verandering. 
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Op welke wijze zou het extra geld ingezet kunnen worden binnen de gemeente Rijssen-
Holten? 
Wij pleiten voor een preventieve aanpak in deze kwestie. Het minimabeleid dat onze 
gemeente hanteert is een uitgebreid en goed beleid. Wij menen en dat blijkt ook uit 
onderzoek, dat men een lange adem moet hebben voor een preventieve aanpak.  Maar wij 
geloven in deze aanpak en uiteindelijk zal het een kostenbesparende oplossing bieden. En 
dan hebben we het nog niet eens over het feit dat mensen weer meedoen aan de 
samenleving (sociale participatie). Dit zal een positieve wending hebben op het functioneren 
van ouders, dus ook op die van hun kinderen! 
 
Mogelijke oplossingen die een preventieve werking kunnen hebben op kinderen in armoede: 
Dus niet direct zichtbaar, maar op de lange termijn zijn er ons inziens betere resultaten te 
behalen:  

- Inzetten van “armoederegisseurs” bij het Sociaal Plein zoals waar de SER voor pleit. 
Met als belangrijke taak de werkende minima in beeld te krijgen. Verder kan de 
armoederegisseur de vaak ingewikkelde aanvraagprocedures voor voorzieningen 
verbeteren.  Daarnaast zien wij een taak weggelegd voor de armoederegisseur als 
professional richting werkgevers. Om hen proactief van voorlichting en advies te 
voorzien zodat een werkgever sneller op de hoogte is van eventuele financiële 
problemen bij werknemers en hier adequaat op kan inspelen.  

- Cursus “Gewoon doen!” aanbieden aan deelnemers van de voedselbank. Deze cursus 
is ontwikkeld door Movisie onder het project “Wat aandacht krijgt, dat groeit”. Deze 
cursus draagt bij aan o.a. zelfkennis en zelfvertrouwen, inzicht in eigen competenties, 
zelfredzaamheid en eigen regie, contacten en sociale steun, activering. 
De Voedselbank in Hellendoorn heeft meegedaan aan dit project. Advies:  informeer 
bij de betreffende voedselbank naar de resultaten. 

- Evalueer periodiek de samenwerking tussen “signalerende “ instanties. Denk hierbij 
aan de zorgverzekeraars, woningbouwcoöperaties en Humanitas (die hulp bieden bij 
thuisadministratie). Deze organisaties werden besproken tijdens het gesprek met 
Jolande Haase. Wellicht is uitbreiding mogelijk in de vorm van scholen. Leerkrachten 
zijn vaak de eerste buitenstaanders die de effecten bij kinderen opmerken. Advies: Dit 
vinden wij ook een taak voor een eventuele “armoederegisseur”. 

 
In het gesprek van 7 maart jl. kwam de vraag hoe de gemeente de burgers, die recht hebben 
op voorzieningen uit het minimabeleid, kan bereiken. Het idee bestaat namelijk dat niet alle 
rechthebbenden kennis hebben van deze regeling. Ons advies hierin is om eventueel een 
krantenartikel aan dit onderwerp te wijden. Hierin kan een burger, die gebruik maakt van deze 
regeling, zijn/haar verhaal doen. Zo krijgt het “verhaal” een gezicht en kunnen burgers zich 
makkelijker hiermee identificeren. Dit zou een voorbeeld van “zichtbare actie” kunnen zijn, 
waarbij in het artikel benoemd wordt wat het minimabeleid inhoudt en van welke regelingen 
men gebruik kan maken.  
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
E. Kamp, voorzitter     J.A. Plomp, secretaris 


