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vo orwo ord

Voorwoord

In de nota De andere kant van Nederland, van het ministerie van Sociale Zaken en Werk
gelegenheid (sz w), werd in 1995 voor het eerst erkend dat er in Nederland sprake was 
van armoede en een pakket van maatregelen geïntroduceerd om deze tegen te gaan. De 
bevordering van arbeidsdeelname was een belangrijk instrument daarbij.
Inmiddels zijn we vijftien jaar verder en blijkt armoede een hardnekkig fenomeen te zijn. 
Nog altijd zijn er veel huishoudens met een laag inkomen, alhoewel hun aandeel  binnen 
de totale bevolking fors is gedaald (van 16,3% in 1995 naar 8,0% in 2008). Voor een 
groot deel is deze daling toe te schrijven aan fiscale maatregelen die een positief effect 
 hebben gehad op de koopkracht, zoals de verhoging van de ouderenaftrek in 1998 en de 
 belastingherziening van 2001. Daarnaast is er een verband met betaalde arbeid: het aan
deel arme huishoudens groeit in jaren van stijgende werkloosheid, en neemt af  wanneer 
de werkloosheid weer daalt. Vanwege dit verband is het belang dat door het beleid wordt 
gehecht aan participatiebevordering ter bestrijding van armoede nog onverminderd 
groot.

Dit rapport presenteert de resultaten van een onderzoek naar de omvang en oorzaken 
van uitstroom uit armoede. Ruim 300 personen die in 2004 behoorden tot een huis
houden met een inkomen onder de lageinkomensgrens, zijn in 2007 ondervraagd 
over hun werkwilligheid en de redenen die daaraan ten grondslag liggen, over de 
 activiteiten die zij hebben ondernomen om aan een baan te komen, en over hun op
vattingen over werken en nietwerken. De enquêtedata zijn vervolgens gekoppeld aan 
belasting gegevens over de jaren 2002 tot en met 2007. Dit biedt een unieke mogelijkheid 
na te gaan welke verbanden er bestaan tussen het al dan niet uitstromen uit armoede 
 enerzijds, en het hebben van betaald werk, het werkzoekgedrag en attitudes ten aanzien 
van werk anderzijds.

De belangrijkste conclusie die uit het onderzoek valt te trekken, is dat het hebben of 
vinden van een betaalde baan niet automatisch leidt tot uitstroom uit armoede. Echter, 
degenen die daadwerkelijk uit de armoede zijn geraakt, hebben dit in veruit de meeste 
gevallen wel – direct of indirect – aan werk te danken. Het vinden van (meer uren) be
taald werk is dus inderdaad een goede manier om boven de armoedegrens uit te komen.

De dataverzameling voor dit project is medegefinancierd door het ministerie van 
Economische Zaken (e z). Dank gaat tevens uit naar het Centraal Bureau voor de Statistiek 
(cbs), dat de steekproeftrekking en dataverzameling heeft verricht en heeft geadviseerd 
bij de vragenlijstconstructie.

Prof. dr. Paul Schnabel
Directeur Sociaal en Cultureel Planbureau





9  

sa menvat ting en conclusies

Samenvatting en conclusies

Dit rapport doet verslag van een studie naar de oorzaken van de beëindiging of juist het 
voortduren van een armoedesituatie. Centraal staat de vraag welke factoren bepalen of 
mensen erin slagen te ontsnappen uit armoede, afgemeten aan de zogenoemde lage
inkomensgrens. Voor een alleenstaande kwam deze grens in 2004 overeen met netto 
860 euro per maand en in 2007 met netto 900 euro per maand. De genoemde jaren 
markeren de periode die in het onderzoek in beschouwing is genomen. In 2007 is een 
steekproef benaderd van mensen jonger dan 65 jaar die in 2004 behoorden tot een huis
houden met een laag inkomen. De ruim 300 deelnemers zijn geïnterviewd over onder 
meer hun zoekgedrag, hun persoonlijke omstandigheden en hun opvattingen over 
werken en nietwerken. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs) heeft de enquête
gegevens achteraf verrijkt met administratieve inkomensgegevens uit de jaren 2002 tot 
en met 2007. Dit maakte het mogelijk vast te stellen of er ook na 2004 sprake was van een 
laag inkomen en verbanden te leggen met onder meer (wijzigingen in) de belangrijkste 
inkomensbron van het huishouden en de duur van de armoede.

Dit hoofdstuk vat de bevindingen van het onderzoek samen en geeft antwoord op de 
volgende vier vragen:

− Hebben personen die in 2004 behoorden tot een huishouden met een laag inkomen, 
ook in 2007 nog een laag inkomen?

− Indien zij geen laag inkomen meer hebben, komt dat door het vinden van werk?
− Zijn mensen die harder naar werk hebben gezocht vaker uit de armoede gekomen 

dan mensen die minder hard hebben gezocht?
− Wat is de reden dat mensen niet naar werk zoeken ofwel niet hun armoedesituatie 

proberen te beëindigen?

Onderzoeksvraag 1: eenmaal arm is blijvend arm?
Armoede blijkt in een meerderheid van de gevallen een tijdelijke kwestie te zijn, maar 
die meerderheid is wel betrekkelijk klein. Alle geïnterviewden behoorden per definitie 
in 2004 tot een huishouden met een laag inkomen. Drie jaar later, in 2007, had 60% deze 
armoedesituatie weten te beëindigen.

Bij twee derde van de uitstromers (42% van het totaal) ging het om huishoudens waarvan 
het inkomen al in 2005 boven de lageinkomensgrens uitkwam en daar sindsdien ook 
is gebleven. Bij de rest (18% van het totaal) vond de uitstroom uit de armoede op een 
later moment plaats, in 2006 of in 2007. Deze twee categorieën zijn benoemd als respec
tievelijk de ‘blijvend uitgestroomden’ en de ‘latere uitstromers’.

Van de totale groep behoorde 40% ook in 2007 tot een huishouden met een laag 
 inkomen. Een op de vijf van hen (10% van het totaal) betrof een huishouden dat 
 aanvankelijk uit de armoede was geraakt, maar later weer is teruggevallen. In de overige 
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gevallen (30% van het totaal) ging het om huishoudens die de hele periode sinds 2004 
van een laag inkomen moesten rondkomen. Deze twee subgroepen zijn benoemd als 
respectievelijk de ‘teruggevallenen’ en de ‘blijvend armen’.

De meeste personen die in 2004 tot een arm huishouden behoorden, hadden ook in de 
twee jaren daarvoor al een laag inkomen. Berekend over de totale groep geldt voor iets 
meer dan een kwart (27%) dat 2004 het enige armoedejaar was. Daartegenover staat dat 
21% gedurende de gehele beschouwde periode, 2002 tot en met 2007, in armoede heeft 
verkeerd.

Onderzoeksvraag 2: wat werkt om uit armoede te komen?
Het hebben of vinden van een baan biedt op zichzelf geen garantie dat men nietarm is 
of dat men uit de armoede zal ontsnappen. Als men echter boven de lageinkomensgrens 
uitkomt, is dit in veruit de meeste gevallen toe te schrijven aan het vinden van (meer 
uren) betaald werk.

Het onderzoek laat zien dat reeds in 2004, het startjaar waarin alle respondenten 
per definitie tot de armen behoorden, betaald werk in veel gevallen de belangrijkste 
 inkomensbron van het huishouden was. Ruim een kwart (27%) had loon en nog eens 
16% had winst uit eigen onderneming als belangrijkste inkomensbron. In een aantal 
 gevallen zal het hier gaan om huishoudens die een deel van het jaar (nog) van een uit
kering  moesten rondkomen. De rest betreft huishoudens die ondanks het feit dat zij het 
gehele jaar arbeidsinkomsten hadden, niet boven de lageinkomensgrens uitkwamen.

Drie jaar later, in 2007, heeft van de totale groep iets meer dan de helft betaald werk 
als belangrijkste inkomensbron: bij 32% van de huishoudens gaat het om inkomsten 
uit loondienst en bij 22% om winst uit onderneming. Binnen de twee subgroepen die 
inmiddels uit de armoede zijn gekomen, liggen deze aandelen wel – zoals verwacht – 
aanzienlijk hoger dan binnen de groepen die nog steeds of opnieuw een laag inkomen 
hebben. Dit geldt vooral voor de blijvend uitgestroomden: in totaal 83% van deze groep 
heeft loon of winst als belangrijkste inkomensbron. Bij de latere uitstromers gaat het om 
een totaal van 68%. Opnieuw blijkt echter dat betaalde arbeid niet automatisch betekent 
dat men nietarm is: ook van de teruggevallenen is nog 40% voornamelijk afhanke
lijk van betaald werk en zelfs een op de zes (16%) van de blijvend armen heeft werk als 
 belangrijkste bron van inkomsten.

Hoewel betaald werk dus geen garantie biedt op uitstroom uit armoede, komt het 
–  andersom – weinig voor dat er uitstroom plaatsvindt zonder het vinden van een 
(andere) baan. Voor veruit de meeste uitgestroomde huishoudens is een verhoging 
van de arbeidsinkomsten de reden dat zij uit de armoede zijn geraakt. Bij de blijvend uit
gestroomden gaat het dan ofwel om een toename van het aantal werkenden binnen het 
huishouden ofwel – bij een gelijk gebleven aantal werkenden – om een uitbreiding 
van het aantal arbeidsuren of het vinden van een beter betaalde baan. Bij de latere uit
stromers gaat het vooral om de overgang van een nietwerkzaam huishouden naar een 
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 huis houden waarin ten minste één persoon een baan heeft. Daarnaast komt het in deze 
groep relatief vaak voor dat er een verandering in de gezinssamenstelling heeft plaats
gevonden die gepaard ging met een wijziging in het aantal werkenden, zoals wanneer er 
in het huishouden een werkende partner bij komt.

Andere factoren waarvan in dit onderzoek is nagegaan of zij een rol spelen bij de uit
stroom uit armoede, zijn de ideeën die men heeft over de waarde van werk en over de 
‘normaalheid’ van nietwerken. De blijvend uitgestroomden blijken in mindere mate 
dan de andere drie subgroepen de morele plicht tot betaald werken te onderschrijven, 
terwijl het tegenovergestelde geldt voor de blijvend armen. Dit heeft te maken met de 
achtergrondkenmerken van de betrokkenen: jongeren, autochtonen en hoogopgeleiden 
– groepen die kansrijk zijn op de arbeidsmarkt en die naar verhouding sterk vertegen
woordigd zijn onder de blijvend uitgestroomden en juist zwak vertegenwoordigd onder 
de blijvend armen – hebben een relatief zwak arbeidsethos. Wanneer voor de invloed 
van (onder meer) leeftijd, etnische herkomst en opleidingsniveau gecorrigeerd wordt, is 
het arbeidsethos niet langer gerelateerd aan het behoren tot de blijvend uitgestroomden 
of tot de blijvend armen.

Of iemand nietwerken als ‘normaal’ beschouwt, hangt ervan af of men, nu of in het 
verleden, gewend is aan werkloosheid binnen de familie of vriendenkring. Uit de cijfers 
blijkt dat mensen die zelf geen betaald werk verrichten, meer nietwerkenden kennen 
dan mensen die een baan hebben. Ook zijn nietwerkenden vaker al in hun jeugd gecon
fronteerd met werkloosheid; zij geven vaker te kennen dat hun vader wel eens langdurig 
werkloos is geweest. Het is echter niet waarschijnlijk dat een en ander samenhangt met 
de kans op ontsnapping uit de armoede. Blijvend uitgestroomden zeggen weliswaar 
minder vaak dat zij drie of meer werklozen of arbeidsongeschikten kennen, zeker in 
vergelijking met de blijvend armen, maar dit komt doordat het aandeel werkenden in de 
eerstgenoemde subgroep veel groter is dan in de laatstgenoemde. Een verband met het 
zoekgedrag is niet gevonden.

Onderzoeksvraag 3: meer zoeken is minder armoede?
Meer zoeken blijkt niet automatisch te leiden tot meer uitstroom uit de armoede.  Binnen 
de grootste groep uitgestroomden (de blijvend uitgestroomden) heeft – volgens eigen 
opgave – slechts 47% naar werk gezocht. Dit komt wellicht door het feit dat deze groep in 
meerderheid bestaat uit mensen die gedurende de hele beschouwde periode (20042007) 
betaalde arbeid als belangrijkste inkomensbron hadden.

Bij de latere uitstromers zijn wel vrij veel werkzoekenden te vinden (57%), maar dat geldt 
ook voor de teruggevallenen (55%). Deze laatste subgroep bevat naar verhouding veel 
huishoudens die tijden van uitkeringsafhankelijkheid afwisselen met gewerkte periodes.

In overeenstemming met de verwachting is het aandeel werkzoekenden het laagst onder 
de blijvend armen. Het percentage dat naar eigen zeggen in de 3,5 jaar voorafgaand aan 
het interview werk heeft gezocht, blijft steken bij 34.
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Opmerkelijk zijn de rapportcijfers waarmee binnen de vier subgroepen de werk
zoekenden hun eigen inspanningen waarderen: de twee categorieën die in 2007 nog 
steeds of opnieuw in armoede verkeren, de blijvend armen en de teruggevallenen, 
geven zichzelf hiervoor gemiddeld een hoger rapportcijfer (6,0 en 5,9) dan de blijvend 
uit gestroomden en de latere uitstromers (5,1 en 5,2). Mogelijk hebben de lagere rapport
cijfers van de uitgestroomden te maken met hun gunstiger kenmerken; hierdoor hoeven 
zij minder moeite te doen om aan (ander) werk te komen. Bovendien hadden zij vaak al 
in 2004 een betaalde baan, waardoor zij wellicht weinig reden zien om intensief naar een 
andere baan te zoeken.

Zoals gezegd geven de blijvend armen minder vaak dan de drie overige categorieën te 
kennen dat zij naar werk hebben gezocht. Zij blijken bovendien het minst succesvol te 
zijn geweest in hun zoektocht: slechts ruim een derde van de werkzoekenden onder de 
blijvend armen meldt een (andere) baan te hebben gevonden tegenover de helft tot bijna 
twee derde van de werkzoekenden in de andere drie subgroepen.

De oorzaak van dit verschil in het aandeel baanvinders ligt niet in de gebruikte zoek
kanalen. Uit het onderzoek blijkt dat deze nauwelijks van elkaar verschillen. Zo heeft in 
alle vier subgroepen een meerderheid van de werkzoekenden gesolliciteerd. Daarnaast 
zijn in alle vier categorieën het zoeken naar vacatures op internet en het vragen in 
de omgeving of men een baan weet populaire zoekmethoden. Het enige zoekkanaal 
waarin de blijvend armen afwijken van de overige drie groepen betreft het informeren 
naar werk bij een vroegere werkgever; de blijvend armen doen dit veel minder vaak. 
Waarschijnlijk is dit een gevolg van een beperkter arbeidsverleden, waardoor zij minder 
in de gelegenheid zijn om voormalige werkgevers te benaderen. Het is echter maar de 
vraag of dit doorslaggevend is voor hun geringere succes in hun zoektocht naar betaald 
werk, aangezien ook binnen de andere drie groepen deze zoekmethode het minst wordt 
genoemd.

Een betere verklaring is wellicht dat er bij de blijvend armen vaker sprake is van ken
merken die hen voor potentiële werkgevers minder aantrekkelijk maken: een te hoge 
of juist te lage leeftijd, te weinig werkervaring of een opleiding die niet aansluit bij de 
functie. In de enquête is over verscheidene kenmerken gevraagd of men denkt dat die 
in hun geval een obstakel vormen of hebben gevormd voor werkgevers. Zeker in ver
gelijking met de blijvend uitgestroomden zeggen de blijvend armen veel vaker dat hun 
te geringe werkervaring problematisch is voor werkgevers, evenals het feit dat ze uit het 
arbeidsproces zijn geweest en dat ze een uitkering ontvangen. Bovendien typeren zij het 
wonen in een buurt met een slechte reputatie als ongunstig voor hun kans op een baan. 
De teruggevallenen, een groep die naar verhouding veel nietwesterse migranten omvat, 
vallen op doordat zij relatief vaak stellen dat hun herkomst of huidskleur negatief uit
werkt voor hun arbeidsmarktkansen.
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Onderzoeksvraag 4: waarom zoekt niet iedereen naar werk?
Waarom mensen niet naar werk zoeken om op die manier uit de armoede te komen, lijkt 
vooral een kwestie te zijn van omstandigheden en voorkeuren. Gezondheidsklachten 
vormen de meestgenoemde reden om niet te zoeken. Dit geldt vooral voor de blijvend 
armen: bijna 80% van de nietzoekenden binnen deze groep verwijst naar problemen 
met de gezondheid, viermaal zo vaak als de blijvend uitgestroomden dat doen.

Een andere veelgenoemde reden om niet te zoeken is dat er (jonge) kinderen zijn; men 
vindt het beter voor de kinderen als er een ouder, en dan vooral de moeder, thuis is. Dit 
komt overeen met eerdere studies, waaruit bleek dat veel vrouwen minder uren werken 
zolang zij kleine kinderen in huis hebben.

Tevredenheid met het huidige inkomen volgt als derde meestgenoemde motief om niet 
naar werk te zoeken. Nadere analyse leert dat vooral jongeren (tot 35 jaar) en personen 
die de eigen gezondheid als goed of heel goed beoordelen, deze reden opgeven. Het lijkt 
er op dat het hier gaat om mensen die het leven van een laag inkomen beschouwen als 
een tijdelijke situatie, die best draaglijk is.

De angst voor een (gedeeltelijk) verlies van het recht op huurtoeslag of op kwijt schelding 
van lokale heffingen wordt weinig genoemd als reden om niet te zoeken naar werk. 
Hooguit 3% stelt dat dit motief een rol speelt. In overeenstemming met eerder onder
zoek duidt deze bevinding erop dat het effect van de armoedeval op het zoekgedrag bij 
aanvullende inkomensafhankelijke regelingen beperkt is. Tegelijkertijd is het (vermeen
de) uitblijven van inkomensverbetering bij werkaanvaarding voor een aantal mensen wel 
degelijk een reden om niet naar werk te zoeken. Bijna 15% van de nietwerkzoekenden 
geeft te kennen dat zij er financieel onvoldoende op vooruit zouden gaan, en ruim 5% 
noemt de kosten van kinderopvang te hoog.

Enkele conclusies
Net als uit eerder onderzoek is gebleken, laat ook de huidige studie zien dat betaald werk 
gepaard kan gaan met armoede. Betaalde arbeid biedt dus geen garantie dat men niet
arm is of uit de armoede zal ontsnappen. Tegelijkertijd blijkt echter dat huishoudens die 
boven de armoedegrens uit komen, dit in vrijwel alle gevallen te danken hebben aan 
het feit dat hun arbeidsinkomsten zijn toegenomen. De oorzaak kan zijn dat zij van een 
nietwerkzaam naar een werkzaam huishouden zijn overgegaan, dat het aantal werken
den binnen het huishouden is gestegen of dat een of meer huishoudleden meer uren is 
gaan werken dan wel meer loon is gaan verdienen. Daarbij kan ook het vinden van een 
(werkende) partner een rol spelen. Het is dan ook logisch dat het beleid blijft inzetten op 
betaalde arbeid als instrument om uit een armoedesituatie te geraken.

Uit het onderzoek blijkt tevens dat het aandeel werkzoekenden in de gevonden sub
groepen varieert van 34% tot 57%. Een groot deel van de armen heeft dus in de laatste 
3,5 jaar niet naar werk gezocht. Als reden om niet te zoeken noemt men vooral de aan
wezigheid van gezondheidsproblemen. Ook voor degenen die wel zoekactiviteiten 
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hebben ondernomen, is een slechtere gezondheid een belemmering: circa 30% van de 
werkzoekenden stelt dat het de kans op werk ongunstig heeft beïnvloed. Dit obstakel bij 
het zoeken en vinden van een betaalde baan verdient dan ook wellicht (nog) meer aan
dacht vanuit het beleid.

Voor de kans op (definitieve) uitstroom uit de armoede is verder vooral van belang of 
men kenmerken heeft die de kansen op de arbeidsmarkt verhogen. In dat verband speelt 
vooral de etnische herkomst een rol; autochtone Nederlanders hebben een duidelijk 
grotere kans om blijvend boven de lageinkomensgrens te komen dan nietwesterse 
migranten. Opvattingen en motieven, bijvoorbeeld over de waarde van werk of over 
de taakverdeling van mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt en in het gezin, doen er 
aanmerkelijk minder toe. Zeker wanneer rekening wordt gehouden met de invloed van 
de arbeidsmarktpositie van de betrokkenen of met hun leeftijd of etnische herkomst, 
blijken zij nauwelijks van belang te zijn.
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1 Werk als bestrijdingsmiddel tegen armoede?

In het armoedebeleid van de laatste decennia ligt sterk de nadruk op het belang van 
werk om armoede te bestrijden. Dit blijkt onder meer uit de Nationale Actieplannen 
die sinds 2001 tweejaarlijks worden opgesteld om invulling te geven aan de Europese 
richtlijnen op dit terrein. Net als in de voorgaande edities is participatiebevordering 
in het Nationale Actieplan 2008 gepresenteerd als een van de hoofddoelstellingen bij 
het tegengaan van armoede (sz w 2008: 14, 19). Ook uit de recente reactie op de nieuwe 
‘Europa 2020’strategie van de Europese Commissie blijkt dat het kabinet meent dat werk 
het beste middel is tegen armoede (t k 2009/2010).

De vraag is hoeverre betaald werk mensen inderdaad uit de armoede weet te halen. 
Bekend is immers dat er in Nederland ruim 280.000 werkenden zijn die behoren tot een 
huishouden met een inkomen dat onder de armoedegrens ligt. In bijna de helft van die 
gevallen, 138.000 personen, gaat het om een werkende in een voltijdbaan (Josten 2007). 
Ook heeft eerder onderzoek laten zien dat mensen die vanuit een armoedesituatie een 
baan aanvaarden, lang niet altijd uit de armoede komen. Daartoe is niet alleen nood
zakelijk dat het werk voldoende inkomensverbetering oplevert, maar ook dat men de 
baan weet te behouden. De Beer (2001) heeft berekend dat minder dan de helft van de 
armen die in een bepaald jaar aan het werk gaan, zes jaar later nog steeds werkzaam is. 
Het aandeel dat door het vinden en behouden van werk boven de armoedegrens uit
komt, bedraagt hierdoor uiteindelijk slechts iets meer dan 40%. Een en ander suggereert 
dat betaalde arbeid weliswaar een belangrijk instrument is om armoede tegen te gaan, 
maar geen wondermiddel.

Dit rapport heeft de beëindiging van armoede, en de rol van betaald werk daarbij, als 
onderwerp. Het doet verslag van een onderzoek onder ruim 300 personen jonger dan 
65 jaar die in 2004 een inkomen onder de lage inkomensgrens hadden. Nagegaan is 
wat er in de jaren daarna met hen is gebeurd: in hoeverre is er sprake van uitstroom uit 
de  armoede en welke factoren spelen hierin mee? Meer specifiek wordt er antwoord 
 ge geven op de volgende vier deelvragen:
− Hebben personen die in 2004 behoorden tot een huishouden met een laag inkomen, 

ook in 2007 nog een laag inkomen?
− Indien zij geen laag inkomen meer hebben, komt dat dan door het vinden van werk?
− Zijn mensen die harder naar werk hebben gezocht vaker uit de armoede gekomen 

dan mensen die minder hard hebben gezocht?
− Wat is de reden dat mensen niet naar werk zoeken ofwel niet hun armoedesituatie 

proberen te beëindigen?

De studie is uitgevoerd als onderdeel van een omvangrijker project met betrekking tot de 
leefsituatie van werkenden en nietwerkenden: het lw w 2007. Centraal in dat onderzoek 
stonden de beleving van werkenden, werklozen en arbeidsongeschikten van de eigen 
leefsituatie, hun attitudes ten aanzien van arbeid en sociale zekerheid, en hun gedrag 
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en gedragsintenties met betrekking tot het vinden van betaald werk. Over het lw w
onderzoek is afzonderlijk gerapporteerd (Van Echtelt 2010); het huidige rapport gaat 
uitsluitend in op het project met betrekking tot de uitstroom uit armoede.

1.1 Opzet en uitvoering van het onderzoek

Ter beantwoording van de bovenstaande onderzoeksvragen is onder 335 personen een 
mondelinge enquête afgenomen. De gegevens zijn verzameld door het Centraal Bureau 
voor de Statistiek (cbs), dat tevens de steekproeftrekking heeft verricht. De respon
denten werd gevraagd naar hun bereidheid om (meer uren) te gaan werken, naar de 
zoekactiviteiten die zij daartoe hebben ondernomen en naar de redenen waarom zij niet 
naar een (andere) betaalde baan hebben gezocht.
Ook kregen de respondenten een groot deel van de lw wvragenlijst voorgelegd. Hier
door kwamen er veel extra gegevens beschikbaar, wat het mogelijk maakte relaties te 
leggen met andere kenmerken die een rol kunnen spelen bij de uitstroom uit armoede. 
Voorbeelden zijn de ervaren gezondheid van de betrokkene en de (gerapporteerde) aan
wezigheid van een sollicitatieplicht, maar ook attitudes en percepties zoals het arbeids
ethos en de mate waarin men nietwerken als iets ‘normaals’ beschouwt.

De enquêtegegevens zijn achteraf door het Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs) 
 verrijkt met een groot aantal administratieve gegevens. Deze hadden betrekking op de 
periode 2002 tot en met 2007. Vooral de (belasting)gegevens over de hoogte van het 
netto besteedbare huishoudinkomen, over de inkomensbronnen van de verschillende 
huishoudleden en over de belangrijkste inkomensbron van het huishouden zijn hierbij 
van belang. Aan de hand hiervan is immers objectief vast te stellen of er na 2004 sprake 
is geweest van uitstroom uit armoede, van een eventuele terugval naar armoede en 
van een overgang naar betaalde arbeid. De informatie over de situatie in 2002 en 2003 
maakte het bovendien mogelijk om het belang van de duur van armoede voor de kans op 
uitstroom te bepalen.

Het steekproefkader
Het cbs heeft voor dit project een steekproef getrokken uit de bevolkingsgroep bestaan
de uit personen in de leeftijd van 26 tot en met 64 jaar van wie het huishoudinkomen 
in 2004 onder de lageinkomensgrens lag. Hiervoor is gebruik gemaakt van inkomens
gegevens van de belastingdienst (het Inkomensproductiesysteem, ips) uit dat jaar.
De onderste leeftijdsgrens (26 jaar ten tijde van de enquête) is bedoeld om studenten zo 
veel mogelijk van het onderzoek uit te sluiten. Zij zouden een vertekend beeld kunnen 
veroorzaken van de kans op ontsnapping uit armoede. Immers, hoewel ze in hun studie
tijd vaak een laag inkomen hebben, is er ook sprake van goede perspectieven op een 
goedbetaalde baan.1 De bovenste leeftijdsgrens (64 jaar op het moment van de enquête) 
heeft tot doel te voorkomen dat er aowgerechtigden deelnemen aan het onderzoek. 
Voor deze groep is het aanvaarden van betaalde arbeid nauwelijks een reële optie als ont
snappingsroute uit armoede. Daarentegen verbetert hun inkomenspositie vaak dankzij 
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de fiscale maatregelen waarvoor zij met het bereiken van de pensioengerechtigde leef
tijd in aanmerking komen.

De steekproeftrekking
De dataverzameling vond plaats in de maanden mei en juni 2007. Voor elk van deze twee 
veldwerkmaanden is ruim een maand eerder (resp. eind maart en eind april) door het 
cbs een zogenoemde moedersteekproef getrokken. De omvang hiervan bedroeg beide 
keren 8000 personen. Na de trekking van elke moedersteekproef zijn bij de gemeenten 
de naam en adresgegevens van de getrokken personen opgevraagd. Hierbij is enige 
uitval opgetreden, bijvoorbeeld doordat iemand heeft doorgegeven dat zijn of haar 
 gegevens niet aan derden mogen worden verstrekt. Verwijdering van  personen met 
onjuiste of ontbrekende adresinformatie, die tot de institutionele bevolking be horen, 
die de afgelopen twaalf maanden in een andere cbssteekproef voorkwamen of die in 
lastige of lastig bereikbare gebieden2 wonen, leidde eveneens tot enige uitval. De reste
rende steekproefpersonen zijn gekoppeld met het genoemde ipsbestand van 2004 om 
te kunnen vaststellen of zij in dat jaar tot de arme groep behoorden. In dat geval zijn zij 
benaderd voor deelname aan het onderzoek.

Verloop van het veldwerk
De benadering van de beoogde respondenten is op dezelfde wijze gebeurd als bij andere 
cbsonderzoeken. Voordat contact werd opgenomen met een steekproefpersoon, 
ontving deze een brief met daarin een toelichting op het doel van het onderzoek en de 
aankondiging van de komst van een interviewer. Daarna ging de enquêteur tot driemaal 
bij de persoon langs om een afspraak te maken voor een interview. Indien de persoon 
bij geen van deze pogingen thuis was, probeerde de enquêteur ook telefonisch contact 
te leggen. Nadat er zes vergeefse bezoeken waren afgelegd, werd nonrespons wegens 
onbereikbaarheid geregistreerd.
De interviews zijn afgenomen door gekwalificeerde interviewers in dienst van het cbs. 
Zij hebben in april 2007 een schriftelijke handleiding ontvangen met een beschrijving 
van het doel van het onderzoek, een aantal algemene interviewinstructies en een toe
lichting op de vragenlijst. De enquêtes zijn alle afgenomen in de Nederlandse taal.

1.2 Omvang en samenstelling van de responsgroep

Tabel 1.1 geeft een overzicht van de omvang van de steekproef en van de respons. De 
totale steekproef voor dit project bevatte iets meer dan 650 personen, van wie er bijna 
640 feitelijk zijn benaderd voor deelname aan het onderzoek. Bij 335 personen was 
 sprake van een geslaagd interview. De respons bedroeg daarmee iets minder dan 53%.

De meest voorkomende reden voor nonrespons werd gevormd door weigering: van alle 
benaderde personen gaf 22% aan geen interesse of geen zin te hebben om aan het onder
zoek deel te nemen. Nog eens bijna 8% meldde dat het ongelegen kwam omdat zij het te 
druk hadden of ziek waren, terwijl er bij 7% sprake was van een taalbarrière. De overige 
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mogelijke redenen voor nonrespons, zoals verhuizing of onbereikbaarheid, kwamen elk 
bij hooguit 6% van de beoogde respondenten voor.

Tabel 1.1

Steekproefomvang en respons, 2007 (in absolute aantallen en procenten)

personen met laag inkomen in 2004

(n) %

brutosteekproef 652
adres onbruikbaar 15
benaderde steekproef 637 100

weigering 139
onderzoek komt ongelegen 48
taalbarrière 47
onbereikbaar 39
verhuisd 15
overig 1

non-respons totaal 293 46,0

interview afgebroken 9 1,4

interview geslaagd 335 52,6

Bron: scp (lw w ’07)

Het feit dat degenen met een (ernstige) taalbarrière niet vertegenwoordigd zijn in de 
responsgroep, kan overigens tot gevolg hebben dat de resultaten van dit onderzoek een 
wat te positief beeld laten zien. De aanwezigheid van een taalbarrière kan immers ook 
een probleem vormen bij het zoeken en vinden van werk.

Achtergrondkenmerken van de respondenten
Tabel 1.2 geeft informatie over de samenstelling van de responsgroep naar geslacht, 
leeftijd, etnische herkomst, opleidingsniveau en samenstelling van het huishouden. 
Daarnaast zijn er gegevens over de arbeidsmarktpositie ten tijde van de enquête.

Het merendeel van de respondenten (circa 60%) blijkt van het vrouwelijk geslacht te 
zijn. Daarnaast gaat het om een betrekkelijk laagopgeleide groep: bijna de helft heeft 
uitsluitend basisonderwijs of een opleiding op vmboniveau gehad. Ten dele zal dit 
 samenhangen met de etnische herkomst (zie bv. Turkenburg en Gijsberts 2007: 74); circa 
een op de zes respondenten betreft een nietwesterse allochtoon. De respondenten zijn 
verder vrij gelijkmatig verdeeld over de leeftijdscategorieën. Alleen de 3544jarigen 
springen er, met 35%, enigszins uit. Het is aannemelijk dat dit in verband staat met het 
gegeven dat leden van paren met minderjarige kinderen ruim 40% van de responsgroep 
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uitmaken. Tot slot valt op dat meer dan de helft van de respondenten op het moment van 
de enquête behoorde tot de werkenden. In hoeverre het hier gaat om personen die via 
betaalde arbeid aan armoede zijn ontsnapt, zal in hoofdstuk 3 aan de orde komen.
De respondenten die ten tijde van de enquête niet behoorden tot de werkenden, de 
werklozen of de arbeidsongeschikten, zijn ingedeeld in de categorie ‘overig’. In ruim een 
derde van de gevallen (36%) betreft het hier nietwerkenden die zichzelf als huisvrouw 
of man betitelen. Daarnaast gaat het veelal om personen die zichzelf arbeidsongeschikt 
noemen, maar geen arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen (30%). De meeste ande
re leden van deze groep omschrijven zichzelf als vrijwilliger (12%) of als werkloze (echter 
zonder sollicitatieplicht en zonder inschrijving als werkzoekende bij het c w i, 11%).

Voor de kenmerken geslacht, leeftijd en etnische herkomst is een vergelijking  mogelijk 
met de totale populatie van personen met een laag inkomen in de leeftijd van 25 tot 
en met 64 jaar. Hieruit blijkt dat er onder de respondenten wat meer vrouwen en 
3544 jarigen zijn, terwijl de aandelen mannen en jongeren tot 35 jaar enigszins 
achter blijven. Opmerkelijk is echter vooral de relatief lage respons onder de niet
westerse migranten: terwijl zij bijna 30% van de totale Nederlandse populatie met een 
laag  inkomen (in de leeftijd van 2564 jaar) uitmaken, vormen zij slechts 17% van de 
 respondenten. We zagen eerder al dat de aanwezigheid van een taalbarrière reden kan 
zijn om af te zien van deelname aan het onderzoek. Overigens is uit ander onderzoek 
ook bekend dat het responspercentage onder nietwesterse migranten vaak lager is. Voor 
de verschillen in respons is gecorrigeerd door de gegevens naar een aantal achtergrond
kenmerken te herwegen (zie hierna).

Weging van de respondenten
Om uitspraken te kunnen doen over de populatie van personen in Nederland die in 
2004 behoorden tot een huishouden met een laag inkomen, zijn alle personen in de 
responsgroep voorzien van een gewicht. Hierbij is rekening gehouden met het geslacht, 
de leeftijd (in 10jaarsklassen), de etnische herkomst (autochtoon, westerse migrant en 
nietwesterse migrant), de etnische herkomst uitgesplitst naar generatie (autochtoon, 
migranten van de eerste generatie en migranten van de tweede generatie), de mate van 
stedelijkheid van de woonplaats (vijf categorieën, variërend van nietstedelijk tot zeer 
sterk stedelijk) en de woning (huur of koopwoning). Met deze herweging naar achter
grondkenmerken wordt gecorrigeerd voor een relatief hoge of juist lage respons binnen 
bepaalde subgroepen. Alle bevindingen die in hoofdstuk 3 en 4 worden gepresenteerd, 
betreffen – tenzij anders vermeld – gewogen gegevens.
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Tabel 1.2

Achtergrondkenmerken van de respondenten (26-64 jaar) en de Nederlandse bevolking met een laag 

inkomen (25-64 jaar), 2007 (in ongewogen procenten)

respondenten
Nederlandse bevolking
met laag inkomen

geslacht
man 39 44
vrouw 61 56

leeftijd
26-34 jaar 19 23
35-44 jaar 35 32
45-54 jaar 23 24
55-64 jaar 23 22

etnische herkomst
autochtoon 73 59
westerse allochtoon 10 12
niet-westerse allochtoon 17 29

opleidingsniveau
laag (basisonderwijs, vmbo) 47
midden (havo, vwo, mbo) 33
hoog (hbo, wo) 21

samenstelling huishouden
alleenstaand 26
eenoudergezin 12
paar zonder (minderjarige) kinderen 19
paar met minderjarige kinderen 43

arbeidsmarktpositie t.t.v. enquête
werkend 54
werkloos 11
arbeidsongeschikt 12
overig 23

totaal (n) 335 579.000

Bron: scp (lw w ’07); cbs (Inkomenspanelonderzoek 2009a) scp-bewerking
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Noten

1 Ondanks deze leeftijdsrestrictie behoorden vijftien respondenten tot een huishouden met (in 2004) 

studiefinanciering als belangrijkste inkomensbron. Een hogere leeftijdsgrens zou echter weinig 

 hebben uitgemaakt: slechts twee van deze respondenten waren ten tijde van de enquête (in 2007) 

jonger dan 30 jaar.

2 Het gaat hier om de eilanden Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog, en om enkele 

postcodegebieden in de Amsterdamse Bijlmermeer.
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2 Theoretische verkenning: uitstroom uit armoede en 
beïnvloedende factoren

Voordat we overgaan naar de bevindingen van ons onderzoek, geven we in dit hoofd
stuk een beknopt overzicht van de literatuur over de factoren die bepalen of mensen 
erin  slagen te ontsnappen aan een armoedesituatie. De aandacht gaat in het bijzonder 
uit naar de rol die werk speelt. Zoals in hoofdstuk 1 is aangegeven, wordt betaald werk 
over het algemeen gezien als belangrijkste middel om boven de armoedegrens uit te 
 klimmen, hoewel er ook andere mogelijkheden zijn (zie § 2.1).

De literatuurstudie heeft niet als doel een diepgaande analyse te geven van de onder
zoeksliteratuur op het gehele onderzoeksterrein, maar heeft het karakter van een quick 
scan. Veel informatie is ontleend aan eerdere publicaties van het Sociaal en Cultureel 
Planbureau. Bovendien is er enige overlap met het literatuuroverzicht uit een eerdere 
publicatie die in het kader van het lw wonderzoek is geschreven (zie Van Echtelt en Hoff 
2008).

Of mensen op zoek gaan naar een (beter) betaalde baan en of ze die baan ook  vinden, 
kan afhangen van een veelheid aan factoren. Figuur 2.1 geeft een overzicht van de 
 beïnvloedende factoren die in deze literatuurstudie aandacht krijgen en die (voor 
het merendeel) in het empirische gedeelte verder worden onderzocht. De risico
groepen voor armoede (zie linksboven in het schema, onder A) worden in paragraaf 
2.2 be sproken. Paragraaf 2.3 behandelt vervolgens theoretische inzichten in factoren 
die het zoekgedrag van mensen beïnvloeden (linksonder in het schema, onder B en 
C). Eerst volgt echter in paragraaf 2.1 een overzicht van de bestaande literatuur met 
 betrekking tot armoede en armoededynamiek.
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Figuur 2.1
Conceptueel overzicht van factoren die van invloed zijn op de kans om uit armoede te ontsnappen

a. achtergrondkenmerken
 - geslacht
 - lee�ijd
 - etnische herkomst
 - type huishouden
 - opleidingsniveau
 - gezondheid
 - woonregio
 - duur armoede
 - inkomensbron

b. percepties over werk en inkomen
 - afweging kosten en baten
  • �nanciële vooruitgang
 - sociale voordelen
  • sociale contacten
  • carrière
  • benu�en opleiding en ervaring
  • zinvolle tijdbesteding
 - subjectieve arbeidsmarktkansen
  • waargenomen werkgelegenheid
  • perceptie selectiebeleid werkgevers
 - a�itudes over arbeidsdeelname
  • arbeidsethos
  • sociale normen

c. zorgtaken en overige verplichtingen
 - zorg voor anderen
  • zorgtaken minderjarige kinderen
  • mantelzorg
 - overige verplichtingen
  • sollicitatieplicht
  • rol uitvoeringsinstanties

d. 
zoekgedrag

e1. wel/geen uitstroom uit armoede 
 via werk
 - van uitkering naar baan
 - van baan naar betere baan
  • meer uren 
  • hoger loon

e2. wel/geen uitstroom uit armoede 
 door verandering in gezins-
 samenstelling

2.1 Armoede en armoede-uitstroom

Het begrip armoede
Armoede kan op verschillende manieren worden gedefinieerd (zie o.a. Bos et al. 2007; 
Soede en Vrooman 2007; Vrooman 2009). In dit rapport hanteren we als indicator 
voor armoede de lageinkomensgrens, waarbij een persoon als arm wordt beschouwd 
 wanneer het netto besteedbare inkomen van het huishouden waartoe hij of zij behoort 
beneden een bepaalde, absolute grens ligt. De lageinkomensgrens is afgeleid van het 
bijstandsniveau voor alleenstaanden in 1979 en wordt jaarlijks geïndexeerd met de 
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inflatie. Daarnaast vindt een correctie plaats voor de omvang en samenstelling van het 
huishouden.1 In 2004, het beginjaar van de periode die in dit onderzoek in beschouwing 
is genomen en dus het jaar waarin alle respondenten per definitie arm waren, kwam de 
grens voor een alleenstaande overeen met netto 860 euro per maand (cbs/scp 2006: 11). 
Drie jaar later lag dit bedrag op 900 euro per maand (cbs 2009b: 11). Tabel 2.1 laat tevens 
de netto maandbedragen zien voor enkele andere typen huishoudens.

Tabel 2.1

Netto maandbedragen lage-inkomensgrens voor verschillende typen huishoudens, 2004 en 2007  

(in euro’s)

alleen- 
staand

paar zonder 
kinderen

eenouder-
gezin, 1 kind

een ouder-
gezin, 
2 kinderen

paar met 
1 kind

paar met 
2 kinderen

2004 860 1170 1140 1290 1430 1610
2007 900 1230 1190 1350 1500 1680

Bron: cbs/scp (2006: 11); cbs (2009b: 11)

In 2004 hadden 618.000 huishoudens (ruim 9% van alle huishoudens in Nederland) 
een inkomen onder de lageinkomensgrens (cbs/scp 2008: 15). Bijstandsontvangers, 
een oudergezinnen en nietwesterse migranten lopen het hoogste risico op armoede. 
Binnen deze bevolkingsgroepen, die elkaar deels overlappen, ligt het aandeel met 
een laag inkomen ten minste driemaal zo hoog als gemiddeld. Huishoudens die hun 
 inkomen betrekken uit werk in loondienst, hebben echter een geringe kans op een laag 
inkomen. In 2004 bedroeg het aandeel lage inkomens binnen deze groep minder dan 
4%. Zelfstandig ondernemers lopen wel een enigszins verhoogd risico: bij hen lag in 
2004 het aandeel lage inkomen op 17% (cbs/scp 2006: 18). Overigens was dit percentage 
in 2008 gedaald tot ruim 10% (cbs 2009b: 2021).

De dynamiek van armoede
Hoe vaak komt het voor dat mensen die onder de armoedegrens verkeren, hier weer uit 
weten te komen? De 618.000 huishoudens die in 2004 een laag inkomen hadden, bevat
ten in totaal ruim 1,3 miljoen personen (cbs/scp 2008: 33). Van deze personen wisten er 
bijna 470.000 (36%) het jaar erna uit de armoede te ontsnappen. In een aantal gevallen 
was er echter sprake van een terugval in armoede: ruim 155.000 personen behoorden 
in 2006 opnieuw tot de lage inkomens. Tevens is er een aanzienlijke groep die al vier 
jaar of langer in armoede verkeert; jaarlijks betreft dit circa een derde van de totale 
 lage inkomensgroep (Ament et al. 2007: 5354; cbs/scp 2008: 3439).

Mogelijkheden om uit armoede te ontsnappen
In theorie zijn er verschillende mogelijkheden voor personen of huishoudens om uit 
armoede te geraken (Linden et al. 1999; Bos et al. 2000; Van Leeuwen en Pannekoek 
2002). Globaal kunnen de ontsnappingsroutes worden onderverdeeld in enerzijds 
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een verhoging van de inkomsten en anderzijds een verandering in de huishoud
samenstelling. Beide worden nu kort besproken.

Een verhoging van de inkomsten kan in de eerste plaats het gevolg zijn van het vinden 
van (beter betaald) werk. Mensen die de transitie maken van een uitkeringssituatie naar 
inkomen uit loon of winst hebben een relatief grote uitstroomkans (Van Leeuwen en 
Pannekoek 2002). Ook het vinden van een beter betaalde baan, in termen van meer con
tractuele uren of een hoger uurloon, kan iemand uit de armoede helpen. Op indirecte 
wijze kan scholing ertoe leiden dat iemand uit de armoede raakt, omdat het de verdien
capaciteit vergroot. Evenzo kan het bevorderen van de eigen gezondheidstoestand, 
bijvoorbeeld door middel van medicatie of therapie, de kans op werk uiteindelijk ver
groten. Tot slot kan ook het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd het inkomen 
doen verhogen. Men heeft dan immers recht op aow en (eventueel) aanvullend pen
sioen, en samen kunnen die, zeker indien men voorheen een uitkering ontving, hoger 
uitvallen dan het eerdere inkomen.2 Dit komt mede door de fiscale maatregelen waar 
65plussers van kunnen profiteren.

Bij veranderingen in de huishoudsituatie als ontsnappingsroute uit de armoede gaat het 
bijvoorbeeld om het aangaan van een huwelijk. Eerder onderzoek laat zien dat 83% van 
de alleenstaande armen die tussen 1997 en 1998 trouwden of gingen samenwonen, 
hierdoor uit de armoede raakte (Uunk 2001). Huwen of samenwonen biedt daarmee, 
naast het vinden van werk, de grootste kans om uit de armoede te komen. Ook het uit 
huis gaan van een kind kan ertoe leiden dat het huishouden niet meer tot de lage in
komens gerekend wordt. Het (gelijkblijvende) huishoudinkomen hoeft dan immers te 
worden besteed aan een kleiner aantal gezinsleden. Tot slot kan een echtscheiding of 
het overlijden van de partner eveneens een inkomensverbetering betekenen. Dit is het 
geval wanneer de partner die wegvalt, geen of slechts een gering inkomen had. Ook dan 
hoeven er minder personen rond te komen van het (resterende) huishoudinkomen. Een 
relatiebreuk luidt echter in de meeste gevallen juist het begin van een armoedeperiode 
in (Uunk 2001).

Werk en armoede
Verscheidene studies hebben laten zien dat het vinden van werk geen garantie biedt dat 
men uit de armoede ontsnapt (De Beer 2001; Van Leeuwen en Pannekoek 2002; De Boer 
et al. 2003a; Gesthuizen 2006; Josten 2007). Werk moet immers voldoende in komen 
opleveren om boven de armoedegrens uit te komen. Het wettelijk minimumloon in 
Nederland behoedt werknemers in de meeste sectoren ervoor dat hun inkomen  beneden 
de armoedegrens schiet. Een groot deel van de arbeidspopulatie, waaronder veel alleen
staande moeders, werkt echter in deeltijd. Daarnaast liggen de salarissen van banen 
met een elementair of laag beroepsniveau,3 dat circa 20% (cbs 2010) van de beroepen
structuur behelst, niet ver boven het minimumloon (De Boer et al. 2003a; Dagevos en 
Gesthuizen 2005). Het kan dus heel goed voorkomen dat een baan te weinig inkomen 
oplevert om uit de armoede te komen en te blijven. Recent onderzoek naar ‘werkende 
armen’ in Nederland laat zien dat 2% van de werknemers met een voltijdbaan (ten minste 
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35 uur per week) onder de armoedegrens leeft. Dit zijn 51.000 personen. Bij  zelfstandigen 
met een voltijdse werkweek gaat het om 14% (87.000 personen).  Wanneer degenen met 
een grote deeltijdbaan (2434 uur per week) worden meegeteld, dan komt het aantal 
 werkende armen in totaal uit op bijna 175.000. Toevoeging van de werkenden in een 
kleine deeltijdbaan (tot 24 uur per week) doet dit aantal verder stijgen tot meer dan 
280.000 (Josten 2007: 79).

De Beer (2001: 286287) heeft onderzocht hoe groot de kans is dat het vinden van werk 
voor armen voldoende inkomensverbetering oplevert om boven de armoedegrens uit te 
komen. Het inkomen was daarbij – net als in het huidige onderzoek – vastgesteld aan de 
hand van belastinggegevens. Uit zijn berekeningen blijkt dat het inkomen, en daarmee 
de kans op uitstroom uit de armoede, stijgt met het aantal jaren dat iemand aan het werk 
is. In het jaar dat men werk vindt, weet iets minder dan de helft (43%) uit de armoede 
te klimmen.4 Van degenen die in het tweede jaar nog steeds werkzaam zijn, komt 60% 
boven de lageinkomensgrens uit. Dit loopt gestaag op: na vier jaar is bijna driekwart uit 
de armoede geraakt en na acht jaar geldt dit zelfs voor negen van de tien personen. Het 
percentage dat aan het werk blijft na een periode van armoede neemt echter duidelijk 
af met het aantal jaren: na acht jaar is minder dan de helft (45%) nog ononderbroken 
aan het werk. Van de armen die in een bepaald jaar werk vinden, blijkt uiteindelijk iets 
meer dan 40% op de langere termijn door het vinden en behouden van werk boven de 
armoede grens uit te komen.

2.2 Risicogroepen voor armoede

Bepaalde groepen in onze samenleving zijn vatbaarder voor armoede dan andere en 
hebben meer moeite uit de armoede te geraken. Wie zijn de armen in Nederland? Deze 
paragraaf bespreekt een aantal achtergrondkenmerken, die – zoals uit eerder onderzoek 
is gebleken – samenhangen met de kans op armoede (zie figuur 2.2). Waar mogelijk gaan 
we tevens in op hun relatie met de kans op uitstroom uit de armoede.

Figuur 2.2
Conceptueel model van de kans op (uitstroom uit) armoede, naar achtergrondkenmerken

achtergrondkenmerken
- geslacht
- lee�ijd
- etnische herkomst
- type huishouden
- opleidingsniveau
- gezondheid
- woonregio
- duur armoede
- inkomensbron

(uitstroom uit) armoede
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Geslacht
Tabel 2.2 geeft, op basis van gegevens uit 2004, voor een aantal achtergrondkenmerken 
het aandeel personen dat tot een huishouden met een inkomen onder de armoedegrens 
behoort. Hieruit blijkt allereerst dat vrouwen vaker tot een huishouden met een laag 
inkomen behoren dan mannen (resp. 9,2% en 7,9%). Dit komt doordat vrouwen vaker 
aan het hoofd van een eenoudergezin staan dan mannen, minder vaak betaalde arbeid 
verrichten en minder uren werken (Gesthuizen 2006). Het verschil in armoede risico tus
sen mannen en vrouwen geldt voor alle leeftijdsklassen met uitzondering van de groep 
tot 15 jaar. Het hogere armoederisico van vrouwen betekent omgekeerd dat zij de meer
derheid vormen binnen de arme populatie. Dit geldt vooral voor de 65plussers met een 
laag inkomen: het aandeel vrouwen is hier 70%, een gevolg van het feit dat er relatief veel 
vrouwelijke alleenstaanden in die leeftijdsgroep zijn (Bos et al. 2007: 46).

Leeftijd
De kans dat iemand tot een arm huishouden behoort, verschilt per levensfase. Over het 
algemeen daalt de kans op armoede naarmate mensen ouder worden. Dit komt onder 
meer door een stijgend arbeidsinkomen op grond van werkervaring en het aanvaarden 
van beter betaalde functies (cbs/scp 2006). Ook door pensionering kan het inkomen 
stijgen, vooral voor die groepen die voorheen afhankelijk waren van een lage uitkering 
(zie ook § 2.1). Tabel 2.2 laat zien dat 65plussers het minste risico lopen op armoede: 
in 2004 hoefde nog geen 5% rond te komen van een laag inkomen. Kinderen tot 15 jaar 
lopen het hoogste risico: ruim 13% van hen behoorde in 2004 tot een huishouden met 
een laag inkomen. Dit hoge armoederisico is een gevolg van het behoren tot een een
oudergezin. Zoals hierna nog aan de orde zal komen, hebben eenoudergezinnen een 
sterk verhoogde kans op armoede.

De kans op uitstroom uit de armoede hangt eveneens in sterke mate samen met de 
leeftijd (Uunk 2001). Personen in de leeftijd van 18 tot en met 34 jaar hebben de grootste 
kans op uitstroom. Doordat zij vaak van baan wisselen, wat veelal vergezeld gaat van 
een steeds hoger loon, kan hun inkomen vrij snel boven de armoedegrens uitkomen. 
Bovendien gaan veel van hen in deze levensfase samenwonen of trouwen met een 
eveneens werkende partner. Vanaf 35jarige leeftijd neemt de kans op uitstroom uit de 
armoede af. Echtscheiding, langdurige werkloosheid en arbeidsongeschiktheid zullen 
daarbij een rol spelen, evenals – bij de 50plussers – het vrijwillig stoppen met werken 
of verminderen van de arbeidstijd. Voor personen van 65 jaar en ouder is de kans op 
uitstroom het kleinst; als zij eenmaal een laag inkomen hebben, heeft dit doorgaans 
een langdurig karakter. Jongeren hebben dus een relatief grote kans op instroom in 
de armoede, maar ook de grootste kans op uitstroom. Het omgekeerde geldt voor de 
 ouderen; zij hebben een kleine instroomkans, maar ook hun uitstroomkans is gering.

Herkomstgroep
Onder personen uit een huishouden met een nietwesterse hoofdkostwinner komt een 
laag inkomen ruim viermaal zo veel voor als bij autochtone huishoudens (zie tabel 2.2). 
Van de laatsten behoorde iets meer dan 6% in 2004 tot de lageinkomensgroep, terwijl 
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het bij degenen met een nietwesterse afkomst om ruim een kwart ging. Vooral perso
nen van Marokkaanse origine lopen een verhoogd risico; van hen behoorde 34% tot de 
lage inkomens. Direct daarop volgden, met 30%, degenen uit ‘overige’ nietwesterse 
landen.5 Personen uit Surinaamse huishoudens verkeren nog in de gunstigste positie: 
in 2004 had 18% van hen een laag inkomen. Onder westerse migranten komt armoede 
eveneens vaker voor dan onder autochtonen, maar lang niet zo veel als bij nietwesterse 
migranten; het aandeel lage inkomens blijft net onder 10% steken.

Samenstelling van het huishouden
De huishoudsamenstelling is eveneens van invloed op de kans op armoede. Tabel 2.2 
laat zien dat personen uit een eenoudergezin met ten minste één minderjarig kind in 
bijna 40% van de gevallen met een laag inkomen te kampen hebben. Ook onder alleen
staanden tot 65 jaar komt armoede relatief vaak voor; van hen moest in 2004 bijna een 
van de vijf rondkomen van een laag inkomen. Paren zonder kinderen of met uitsluitend 
meerderjarige kinderen hebben echter een geringe kans op armoede, net zoals een
oudergezinnen met alleen volwassen kinderen. Bovendien hebben deze drie groepen 
een relatief goede kans om weer uit een situatie van armoede te komen (Vrooman en 
Hoff 2004: 115).

Opleidingsniveau
Mensen met een hogere opleiding hebben gewoonlijk een grotere kans op een (goed 
betaalde) baan dan lager opgeleiden, en een kleinere kans op werkloosheid. In de 
literatuur wordt dit vaak aangeduid met de hoeveelheid menselijk kapitaal en de 
 verdiencapaciteit van een persoon of huishouden (Becker 1964; 1993). Over het aandeel 
lage inkomens per opleidingsniveau zijn geen recente gegevens beschikbaar. Eerdere 
analyses tonen echter aan dat de kans op armoede toeneemt naarmate er sprake is van 
een lager opleidingsniveau (Linden en Jol 2001; Gesthuizen 2005).

Belangrijkste inkomensbron
Een laag inkomen komt vaker voor bij personen uit huishoudens die voornamelijk 
afhankelijk zijn van een uitkering. Van de huishoudens met een werkloosheids of 
arbeidsongeschiktheidsuitkering als belangrijkste inkomensbron had in 2004 circa 
een op de vier een laag inkomen (zie tabel 2.2). Het aandeel armen is echter veruit het 
grootst onder de bijstandsontvangers: van deze huishoudens had bijna driekwart een 
inkomen onder de lageinkomensgrens. Vergeleken met andere uitkeringsbronnen komt 
armoede onder personen uit een pensioenhuishouden relatief weinig voor: in 2004 
leefde 5% van de personen met inkomsten uit pensioen onder de armoedegrens. Tot slot 
komt  armoede tevens voor bij personen met arbeid als belangrijkste inkomensbron. 
 Zelfstandig ondernemers lopen daarbij een aanzienlijk hoger risico dan werknemers 
(zie ook § 2.1).6

De kans op uitstroom uit de armoede is voor uitkeringsgerechtigden en 
 gepensioneerden veel kleiner dan voor werkenden. Het ontvangen van pensioen is de 
meest belemmerende factor om uit de armoede te geraken, op korte afstand gevolgd 
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door het hebben van een bijstandsuitkering. Van de overige uitkeringsontvangers 
 hebben werklozen de beste kans om boven de lageinkomensgrens uit te komen 
(Uunk 2001). Bij de werkenden geldt dit voor degenen in loondienst (Vrooman en 
Hoff 2004: 115).

Tabel 2.2

Personen behorend tot een huishouden met een inkomen onder de lage-inkomensgrens, naar 

 achtergrondkenmerken, 2004 (in absolute aantallen x 1000 en in procenten ten opzichte van totale 

subgroep)

personen 
totaal
(x 1000)

lage-
inkomensgrens
(x 1000)

lage-
inkomensgrens
(%)

totaal 15.292a 1.310 8,6

geslacht
man 7.582 598 7,9
vrouw 7.710 712 9,2

leeftijd
< 15 jaar 2.886 390 13,5
15 tot 25 jaar 1.636 129 7,9
25 tot 45 jaar 4.514 399 8,8
45 tot 65 jaar 4.108 289 7,0
 ≥ 65 jaar 2.147 101 4,7

herkomstland
Nederland 12.562 782 6,2
overig westers land 1.269 124 9,8
niet-westers land 1.452 401 27,6

samenstelling van het huishouden
alleenstaand < 65 jaar 1.320 242 18,3
alleenstaand ≥ 65 jaar 745 65 8,7
paar zonder kinderen 3.941 141 3,6
paar, ten minste 1 minderjarig kind 6.147 481 7,8
paar, uitsluitend meerderjarige kinderen 1.344 26 1,9
eenoudergezin, ten minste 1 minderjarig kind 709 274 38,6
eenoudergezin, uitsluitend meerderjarige kinderen 328 16 4,9
overig meerpersoonshuishouden 756 62 8,2

voornaamste inkomensbron van huishouden
inkomen uit arbeid 9.110 283 3,1
inkomen uit eigen ondernemingb 2.037 281 13,8
werkloosheidsuitkering 178 44 24,7
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personen 
totaal
(x 1000)

lage-
inkomensgrens
(x 1000)

lage-
inkomensgrens
(%)

arbeidsongeschiktheidsuitkering 486 126 25,9
pensioen 2.536 127 5,0
bijstandsuitkering e.d. 584 427 73,1

a De onderzoekspopulatie bevat niet de totale Nederlandse bevolking. Personen die in een instelling, 
inrichting of tehuis verblijven, zijn buiten beschouwing gelaten. Hetzelfde geldt voor huishoudens 
die niet het hele jaar door inkomen hadden en voor studentenhuishoudens.

b  Zodra er sprake is van inkomen uit eigen onderneming, geldt dit volgens de cbs-definitie als 
belangrijkste inkomensbron van het huishouden.

Bron: cbs (Inkomenspanelonderzoek 2004)

Gezondheid
Personen met een laag inkomen hebben in de regel een slechtere gezondheid dan 
mensen met een hoger inkomen (Kooiker en Wildeboer Schut 2003). Dit verband kan in 
theorie beide richtingen uit gaan: het is mogelijk dat mensen een slechte gezondheid 
hebben als gevolg van een lage economische status, maar ook dat een slechte gezond
heid leidt tot armoede. Voor het huidige onderzoek is vooral de laatstgenoemde optie 
relevant. Eerdere studies hebben laten zien dat verslechtering van de gezondheid tot 
een lagere sociaal economische status leidt (Wu 2003; Smith 2003). Tevens is uit panel
onderzoek gebleken dat de inkomensontwikkeling van mensen met een zeer slechte 
gezondheid in Nederland jaarlijks 5% achterblijft bij die van mensen uit de gezondste 
categorie (Kooiker en Wildeboer Schut 2003; Hurd en Kapteyn 2003)

Woonregio
Tussen gemeenten bestaan vrij grote verschillen in armoede. Over het algemeen geldt 
dat het aandeel huishoudens met een laag inkomen geringer is naarmate de gemeente 
kleiner is. Vooral in Amsterdam en Rotterdam is sprake van een concentratie van huis
houdens met een laag inkomen: in 2005 bedroeg het aandeel arme huishoudens hier 
17% à 18%. Den Haag volgde op enige afstand met iets minder dan 15%. Het hoge aandeel 
lage inkomens in de grote steden hangt samen met het feit dat hier relatief veel mensen 
met een (minimum)uitkering en nietwesterse migranten wonen (cbs/scp 2008: 5051).

Duur armoede
De duur van de periode waarin men in armoede verkeert, blijkt een van de meest belem
merende factoren te zijn om uit die situatie te ontsnappen. Eerder onderzoek toont 
aan dat de kans dat iemand uit de armoede uitstroomt, kleiner is naarmate hij of zij 
langer tot een arm huishouden behoort (Uun; 2001; Van Leeuwen en Pannekoek 2002). 
Bij personen die in 1997 vier jaar of langer onafgebroken tot de lage inkomens behoor
den, varieerde het uitstroompercentage – afhankelijk van de samenstelling van het 

Tabel 2.2 vervolg
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 huishouden – tussen 16% en 22%. Dit is ongeveer de helft van het uitstroompercentage 
bij mensen die op dat moment een jaar arm waren (Bos et al. 2000: 77).

2.3 Factoren die zoekgedrag en arbeidsdeelname beïnvloeden

Zoals uit paragraaf 2.1 naar voren kwam is het vinden van (beter) betaald werk voor 
veel mensen die van een laag inkomen moeten leven de meest voor de hand liggende 
mogelijkheid om uit de armoede te komen. Toch kunnen zij redenen hebben om niet 
te zoeken naar (beter) werk. Deze paragraaf geeft een beknopt overzicht van de onder
zoeksliteratuur over de factoren die het zoeken naar werk beïnvloeden. Daarbij maken 
we onderscheid tussen enerzijds factoren op het terrein van percepties over werk en inkomen 
en anderzijds zorgtaken en overige verplichtingen (zie figuur 2.3).

Figuur 2.3
Conceptueel model van factoren die zoekgedrag en arbeidsdeelname van armen beïnvloeden

wel/geen uitstroom
uit armoede via werk

 percepties over werk en inkomen
 - afweging kosten en baten
  • �nanciële vooruitgang
 - sociale voordelen
  • sociale contacten
  • carrière
  • benu�en opleiding en ervaring
  • zinvolle tijdbesteding
 - subjectieve arbeidsmarktkansen
  • waargenomen werkgelegenheid
  • perceptie selectiebeleid werkgevers
 - a�itudes over arbeidsdeelname
  • arbeidsethos
  • sociale normen

 zorgtaken en overige verplichtingen
 - zorg voor anderen
  • zorgtaken minderjarige kinderen
  • mantelzorg
 - overige verplichtingen
  • sollicitatieplicht
  • rol uitvoeringsinstanties

zoekgedrag

2.3.1 Percepties over werk en inkomen

Het financiële gewin
In de economische literatuur wordt de motivatie van mensen om (meer) te werken 
 impliciet of expliciet toegeschreven aan het inkomen dat ertegenover staat (Smith 1994). 
Het standaard economische model van het arbeidsaanbod komt globaal neer op het idee 
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dat betaalde arbeid een uitruil is van geld en tijd tussen werkgever en werknemer. Voor 
een werknemer is werk in principe ‘disnut’ (vervelend), wat gecompenseerd wordt door 
het inkomen dat hij ervoor krijgt. Volgens dit model werken mensen dus primair voor 
het geld. Het aantal uren dat een werknemer wil werken volgt uit de afweging tussen 
inkomen en vrije tijd. Als een persoon meer waarde hecht aan extra inkomen dan aan 
de marginale waarde van een uur tijd voor andere zaken, zal hij dat uur aan werk willen 
besteden. De theorie van het arbeidsaanbod richt zich zowel op de beslissing wel of niet 
toe te treden tot de arbeidsmarkt (de participatiebeslissing) als op het aantal uren dat 
een individu wenst aan te bieden op de arbeidsmarkt (de urenbeslissing) (Baaijens 2005).

In de beleidsliteratuur is er speciale aandacht voor mensen die vanuit een uitkerings
positie moeten beslissen of ze al dan niet gaan werken. Daarbij wordt verondersteld dat 
mensen eerder op zoek gaan naar betaald werk naarmate het verschil tussen  uitkering 
en het te verdienen loon groter is. Een gering verschil tussen loon en uitkering kan een 
belemmering vormen om betaald werk te accepteren. Dit wordt ook wel de  armoedeval 
genoemd: de situatie waarin een uitkeringsontvanger die gaat werken er niet of 
 nauwelijks in inkomen op vooruitgaat of er zelfs op achteruitgaat. Betaald werk levert 
in dat geval onvoldoende financiële vooruitgang op, zodat de betrokkene zijn positie 
nauwelijks kan verbeteren (Sadiraj et al. 2007; De Beer 2005). Evenzo wordt van in
komensafhankelijke voorzieningen als huurtoeslag en kwijtschelding vaak  gedacht dat 
zij een ontmoedigende werking hebben, omdat extra inkomen uit arbeid kan leiden tot 
een (gedeeltelijk) verlies van het recht op deze regelingen. Het bestaan van  regelingen 
die zich richten op de groep met een laag inkomen, zou volgens deze gedachtegang 
de positie van uitkeringsontvangers aan de onderkant van de inkomensverdeling 
 bestendigen. Uit onderzoek blijkt echter dat dit effect niet moet worden overschat: het 
gebruik van inkomensondersteunende regelingen blijkt van minder belang te zijn voor 
zoekgedrag en werkaanvaarding dan factoren als leeftijd en gezondheid (Sadiraj et al. 
2007, 2008).

In de literatuur wordt de term ‘armoedeval’ overigens vaak nader gespecificeerd naar
gelang de groep die het betreft (Taner en Hendrix 2007). Zo spreekt men vaak van een 
werkloosheidsval wanneer de armoedeval uitkeringsgerechtigden die tot werken in 
staat zijn ervan weerhoudt betaald werk te aanvaarden. Van een instroom of (her)
intredingsval is sprake wanneer dit zich voordoet bij nietwerkenden zonder uitkering, 
bijvoorbeeld bij huisvrouwen met kinderen. Een armoedeval kan ook optreden bij 
mensen die al werkzaam zijn. Iemand kan afzien van uitbreiding van het aantal gewerkte 
uren omdat dit financieel te weinig oplevert (deeltijdval) of om die reden niet op zoek 
gaan naar een andere, beter betaalde baan (doorstroomval).

Het nut van werken: meer dan geld alleen
Waar de klassieke economie zich richt op inkomen als belangrijkste functie van werk, 
benadrukken sociaalpsychologen dat werk meer is dan alleen het verwerven van inkom
sten. Werk wordt verondersteld van groot belang te zijn voor het welbevinden van het 
individu; het draagt bij aan sociale integratie en maatschappelijke participatie, biedt 
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ontplooiingsmogelijkheden en levert politieke en maatschappelijke invloed op (De Beer 
1999, 2001). Een vaak genoemde theoretische benadering in dit verband is het latente 
deprivatiemodel van Jahoda (1979, 1982). Zij stelt dat werk, naast de manifeste functie van 
inkomen, een aantal latente voordelen heeft die belangrijk zijn voor het welbevinden 
van individuen. Specifiek gaat het daarbij om de functies van tijdstructurering, sociale 
contacten, maatschappelijke betrokkenheid en integratie, sociale status en persoonlijke 
ontplooiing. Bij het ontbreken van betaald werk vervallen niet alleen de inkomsten uit 
arbeid, maar ook deze latente functies van werk.

Het belang van de diverse latente functies van werk zal overigens wel van persoon tot 
persoon verschillen. Uit eerder onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat het aantal arbeidsuren 
per week positief samenhangt met het opleidingsniveau. De verklaring die hier meestal 
voor wordt gegeven is dat hoogopgeleiden hun investering in menselijk kapitaal wil
len verzilveren, dat zij meer werk en carrièregericht zijn en dat zij meer kans op een 
uit dagende baan hebben. Voor hen zijn sociale status en persoonlijke ontplooiing 
relatief belangrijke latente functies van werk (O’Reilly en Fagan 1998; Keuzenkamp en 
Faulk 2006).

Subjectieve arbeidsmarktkansen
Op basis van de waardenverwachtingstheorie (expectancyvalue theory) wordt verondersteld 
dat iemand eerder actief op zoek zal gaan naar werk wanneer hij verwacht dat dit een 
grotere kans geeft op het vinden van werk (Feather en O’Brien 1987; Feather 1990, 1992; 
zie ook Reeuwijk en Besseling 1997; McFadyen en Thomas 1997). Wanneer mensen moei
lijk aan de slag komen en ervan uitgaan dat het toch geen zin heeft om te solliciteren, 
trekken ze zich terug uit de arbeidsmarkt. Dit wordt ook wel het discouraged workereffect 
genoemd (Finegan 1981). Deze mensen hebben dus niet alleen feitelijk een kleinere kans 
om werk te vinden, maar zullen door hun negatieve verwachtingen ook minder actief 
zoekgedrag vertonen. Daarbij spelen de kenmerken waarop werkgevers – althans in de 
perceptie van de werkzoekenden – letten bij de werving van personeel, eveneens een 
rol. Mensen die van mening zijn dat zij niet (kunnen) voldoen aan de selectiecriteria en 
daardoor minder aantrekkelijk zijn voor werkgevers, zullen eerder ontmoedigd raken 
dan mensen die ervan uitgaan dat zij een geschikte arbeidskracht zijn. Vooral de kwets
baardere groepen op de arbeidsmarkt – bijvoorbeeld arbeidsgehandicapten, oudere 
werkzoekenden, etnische minderheden en lager opgeleiden – zullen naar verwachting 
minder zoekgedrag vertonen en zich in plaats daarvan gaan richten op een alternatieve 
tijdsbesteding, zoals huishoudelijke en zorgtaken en onbetaald vrijwilligerswerk.

Attitudes over arbeidsdeelname
De voornoemde waardenverwachtingstheorie stelt dat het zoekgedrag niet alleen 
afhangt van de gepercipieerde arbeidsmarktkansen (verwachting), maar ook van het 
belang dat iemand hecht aan werk (waarde). Wanneer betaald werk een centrale waarde 
vertegenwoordigt voor iemand, zal hij of zij harder op zoek gaan naar werk dan wanneer 
werk een minder belangrijke plaats inneemt (Vansteenkiste et al. 2005; zie ook Wiener 
et al. 1999). Voor de één is het verrichten van betaald werk een vanzelfsprekendheid, 
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iets dat je eenvoudigweg ‘hoort’ te doen en waar je zelfs een intrinsiek genoegen aan 
kunt beleven. Anderen zien het als een noodzakelijk kwaad, iets wat iemand hooguit 
‘voor het geld doet’. Deze tegengestelde zienswijzen geven weer in welke mate men 
vanuit een persoonlijke ethiek de plicht tot betaald werk onderschrijft. Dit wordt ook 
wel om schreven als het arbeidsethos. Eerder onderzoek wijst erop dat deze algemene 
opvattingen over werk afhankelijk zijn van, maar wellicht ook bepalend zijn voor, de 
arbeidsmarktpositie van de betrokkene. Vergeleken met zowel werkenden als arbeids
ongeschikten vinden werklozen bijvoorbeeld vaker dat werken slechts een manier is om 
geld te verdienen en juist minder vaak dat mensen die niet willen werken van anderen 
profiteren (Hoff en JehoelGijsbers 1998). Over het algemeen is het arbeidsethos van 
nietwerkenden echter sterker dan dat van werkenden. Dit komt vooral door het sterke 
ethos van vervroegd gepensioneerden en arbeidsongeschikten en het hangt voor een 
belangrijk deel samen met de leeftijd van die twee groepen: ouderen hebben over het 
algemeen een sterker arbeidsethos dan jongeren. Bij de werkenden blijkt er een verband 
met het beroepsniveau: handarbeiders vertonen een duidelijk sterker arbeidsethos 
dan werkenden in staf en kaderfuncties (De Beer 2001: 168170). Een recentere studie 
onder werkenden in Vlaanderen suggereert dat het arbeidsethos samenhangt met de 
uitdagingen waar men voor staat. Zo blijken zelfstandig ondernemers over een sterker 
arbeidsethos te beschikken dan werkenden in loondienst, terwijl binnen deze laatste 
groep degenen met een tijdelijk contract vaker een sterk arbeidsethos hebben dan 
 degenen met een vast dienstverband. Bovendien blijkt het arbeidsethos te variëren naar 
de beroepsgroep, de leeftijd en het opleidingsniveau (Bourdeaud’hui en Vanderhaeghe 
2008).

De waarde die iemand hecht aan het hebben van een baan zal onder meer afhangen van 
iemands positie in de samenleving. Bepaalde groepen worden impliciet of expliciet in 
hogere mate geacht te werken dan andere. De rantsoeneringstheorie (Fürstenberg en 
Thrall 1975) stelt dat bij een tekort aan arbeidsplaatsen de verdeling van de beschikbare 
banen tot stand komt volgens algemeen aanvaarde normen die aangeven welke sub
groepen het meest recht hebben op een betaalde baan en het meest de plicht hebben 
om te werken. Zo wordt het verrichten van betaalde arbeid voor de jongste en voor 
de oudste leeftijdsgroep over het algemeen minder als een plicht gezien dan voor 
de tussen liggende leeftijdsgroepen. Hetzelfde geldt voor gehuwde vrouwen versus 
 gehuwde mannen of voor mensen met een handicap versus gezonde mensen (zie ook 
 JehoelGijsbers 1993; Hoff en JehoelGijsbers 1998; De Beer 2001).

De directe omgeving van een individu speelt eveneens een rol bij de beslissing al dan 
niet (meer uren) te gaan werken (Small en Newman 2001; Völker 2005). Zo blijkt de buurt 
waarin men woont van invloed te zijn op de kans om aan het werk te gaan. Hieraan 
kunnen verschillende mechanismen ten grondslag liggen. Ten eerste kan de omgang 
met buurtbewoners van invloed zijn op de manier waarop men over zaken als werk 
en uit kering denkt. Als anderen een passieve houding aannemen ten aanzien van het 
verbeteren van de inkomenspositie via het zoeken naar een betaalde baan, is de kans 
groot dat een persoon die houding kopieert. De normen die heersen in de directe 
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omgeving van een individu en de wijze waarop familie, vrienden en buren omgaan 
met het feit dat iemand geen werk heeft of een uitkering ontvangt, kunnen dus van in
vloed zijn op het zoekgedrag. Daarnaast is het voor mensen in gebieden met een hoog 
 werkloosheids percentage lastiger om werk te vinden, omdat zij moeilijker een netwerk 
kunnen opbouwen van mensen die als springplank kunnen dienen voor een (goed)
betaalde baan. Tot slot kan ook een gebrek aan voorzieningen in de buurt, zoals goede 
scholen en kinderopvang, een belemmering vormen voor het zoeken naar betaald werk.

2.3.2 Zorgtaken en overige verplichtingen

Zorg voor het eigen gezin
Volgens het economisch model van het arbeidsaanbod komt het aantal uren dat iemand 
wil werken voort uit een individuele keuze tussen inkomen en vrije tijd. Het ligt echter 
voor de hand dat men bij die keuze ook rekening houdt met de verwachtingen en wensen 
van andere leden van het huishouden. In de theoretische literatuur vinden we de invloed 
van de huishoudsituatie op arbeidsdeelname onder meer terug in de benadering van 
de new home economics van Becker (1965, 1991). In deze benadering wordt ervan uitgegaan 
dat huishoudens streven naar nutsmaximalisatie van het huishouden als geheel. Daarbij 
wordt het huishouden gezien als een soort kleine fabriek die ‘goederen’ (brood op de 
plank, een schoon huis) produceert die het welbevinden van zijn leden bevorderen. De 
benodigde taken worden zo verdeeld dat iedereen zich toelegt op of specialiseert in dat
gene waar hij of zij relatief het beste in is. Dat kan betaalde arbeid zijn of huis houdelijke 
taken. Het uurloon van mannen is gemiddeld hoger dan dat van vrouwen, wat man
nen een comparatief voordeel geeft op de arbeidsmarkt (Van der Lippe en Siegers 1994; 
De Ruijter 2002).

Het uitbesteden van huishoudelijke taken aan derden zou voor vrouwen de weg vrij 
kunnen maken om meer uren aan betaalde arbeid te besteden (De Ruijter 2005). De 
kosten die aan die uitbesteding zijn verbonden, bepalen mede het reserveringsloon, 
het loon waarvoor iemand bereid is een baan aan te nemen. Hoe hoger de kosten van 
uitbesteden, hoe hoger het loon dat vrouwen minimaal zullen willen verdienen. Zij 
zullen immers de extra uitgaven op z’n minst willen compenseren. Door de kosten van 
uitbesteding (vooral die op het terrein van kinderopvang) te verlagen, kan de overheid, 
in theorie althans, het reserveringsloon van vrouwen verlagen en daarmee hun arbeids
marktparticipatie verhogen (Kok et al. 2007).
De laatste jaren heeft de overheid al verscheidene maatregelen getroffen die de combina
tie van werk en zorgtaken beogen te vergemakkelijken. Het uiteindelijke doel is dat meer 
mensen, en dan vooral meer vrouwen, hierdoor meer uren gaan werken. Het is echter 
de vraag in hoeverre deze regelingen er daadwerkelijk voor zorgen dat de arbeidspartici
patie toeneemt. Onderzoek onder niet of in deeltijd werkende vrouwen duidt erop dat 
een deel van hen (meer uren) buitenshuis zou willen werken, mits er aan bepaalde voor
waarden is voldaan. Vooral maatregelen die te maken hebben met flexibiliteit en het zelf 
kunnen bepalen van werktijden worden daarbij veel genoemd ( Keuzenkamp en  Portegijs 
2006; Cloïn 2008; Cloïn en Souren 2009; Keuzenkamp et al. 2009).  Tegelijkertijd blijken 
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beschikbare verlofregelingen, zoals calamiteitenverlof of kortdurend zorgverlof, vrij 
spaarzaam te worden gebruikt (Cloïn en Souren 2009). Ook blijkt dat – voor mensen 
met kinderen – goedkopere kinderopvang nauwelijks een voorwaarde is om (meer) 
te gaan werken. De uitbreiding van de subsidiemogelijkheden op het terrein van de 
kinder opvang heeft wel geleid tot meer gebruik van formele kinderopvang, maar niet 
tot meer arbeidsparticipatie (t k 20082009). Het besluit om wel of niet te gaan of te 
blijven  werken als er jonge kinderen zijn, hangt veeleer af van de persoonlijke voorkeur 
van vrouwen hieromtrent (McKinsey 2006; Cloïn 2008; Cloïn en Souren 2009; Schermer 
2007; Evers et al. 2007; Ooms et al. 2007; cbs 2007; Keuzenkamp en Faulk 2006). Opvat
tingen over de taken van mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt en in het huishouden 
spelen daarbij eveneens een rol. Mannen en vrouwen worden van jongs af aan geleerd 
hoe zij zich dienen te gedragen en worden gecorrigeerd als ze dat niet doen. Deze aan
geleerde normen en waarden bepalen niet alleen het rolpatroon van mannen en vrou
wen, maar bepalen tevens of zij het geoorloofd achten de zorg voor de kinderen uit te 
besteden aan derden (zie Portegijs en Keuzenkamp 2008).

Mantelzorg
Bij zorgtaken wordt meestal in eerste instantie aan de zorg voor kinderen en het huis
houden gedacht. Echter, ook mantelzorg valt hieronder en kan de arbeidsparticipatie 
in de weg staan. Uit onderzoek blijkt dat in 2008 ongeveer 3,5 miljoen Nederlanders een 
huisgenoot, familielid, vriend of buur hielpen (Oudijk et al. 2010). Een vergelijking met 
gegevens uit 2001 maakt duidelijk dat, hoewel het totaalaantal mantelzorgers ongeveer 
gelijk is gebleven, de duur en intensiteit van de hulp zijn toegenomen. Het aandeel 
mantelzorgers dat gedurende meer dan drie maanden meer dan acht uur per week hulp 
verleende, bedroeg 31% in 2008, tegenover 20% in 2001. Wellicht in samenhang hiermee 
is ook het aandeel dat zich ernstig belast voelt gegroeid, van 300.000 naar 450.000. 
Zij ervaren dat de zorgverlening ten koste gaat van de eigen gezondheid en conflicten 
 oplevert op het werk of in de thuissituatie. Op grond van de gegevens uit 2008 valt niet te 
zeggen in hoeverre de arbeidsparticipatie wordt belemmerd door de zorgtaak. In 2001, 
echter, gaf 19% van de mantelzorgers jonger dan 65 jaar te kennen dat zij inkomen derf
den door de hulptaak die zij op zich hadden genomen. Hierbij ging het in ruim een derde 
van de gevallen om nietwerkenden die zouden willen werken, maar dat vanwege de 
hulpverplichting niet deden. De anderen waren mensen die nog wel een dienst verband 
hadden, maar minder uren zijn gaan werken, tijdelijk waren gestopt met werken of de 
mogelijkheid om hun arbeidsduur uit te breiden hadden afgehouden (De Boer et al. 
2003b: 50).

Sollicitatieplicht
Een motief om te zoeken naar een betaalde baan kan zijn dat men daar ‘van boven af’ 
toe verplicht wordt. Veel uitkeringsgerechtigden hebben immers een sollicitatieplicht. 
Of de sollicitatieplicht een direct effect heeft op de arbeidsdeelname is moeilijk vast te 
stellen. Geopperd is dat de grotere kans van sollicitatieplichtigen op het vinden van werk 
niet zozeer een gevolg is van de sollicitatieplicht zelf, maar van het feit dat deze groep 
 gunstiger persoonskenmerken heeft dan nietsollicitatieplichtigen. Uit onderzoek van 
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Hoff en JehoelGijsbers (2003) blijkt echter dat ook wanneer de relevante kenmerken 
tegelijkertijd in een model worden opgenomen, sollicitatieplichtigen vaker zoek
activiteiten ondernemen dan nietsollicitatieplichtigen en daardoor een grotere kans 
hebben naar werk uit te stromen. Ook recente gegevens tonen dit aan: het al dan niet 
hebben van een sollicitatieplicht blijkt de belangrijkste beïnvloedende factor te zijn voor 
de inspanningen van werklozen om aan een baan te komen (Van Echtelt 2010: 7578).

Verplichtingen ten opzichte van de uitvoerende instanties
Tot slot spelen ook de uitvoeringsinstanties van sociale zekerheid een rol bij het zoek
gedrag en het vinden van betaald werk. Deze invloed manifesteert zich niet alleen via 
het opleggen van de al genoemde sollicitatieplicht, maar ook via de sterkere nadruk op 
activering. Sinds de invoering van de Wet werk en bijstand in 2004 zijn gemeenten finan
cieel verantwoordelijk voor hun bestand van bijstandscliënten. Zij zijn daarom gebaat 
bij het voorkomen van instroom in de bijstand en het bevorderen van uitstroom. Het 
u w v, dat verantwoordelijk is voor de reintegratie van w w ’ers en arbeidsgehandicap
ten, dient te voldoen aan jaarlijkse afspraken met het ministerie van Sociale Zaken en 
Werk gelegenheid (sz w) over de te behalen prestaties ten aanzien van reintegratie en 
uitstroom. Als gevolg van dit alles eisen de instanties niet alleen een actieve houding van 
de uitkerings gerechtigden, maar stellen zij zich zelf ook actiever op bij het reintegra
tieproces. Zowel de gemeenten als u w v voeren een deel van de reintegratieactiviteiten 
(weer) zelf uit, en in de meerderheid van de gevallen is er intensief contact met de cliënt, 
ook als de  reintegratietaken zijn uitbesteed (rw i 2008).

2.4 Samenvatting

In dit hoofdstuk is een beknopt overzicht gegeven van de literatuur over de factoren die 
bepalen of mensen erin slagen te ontsnappen aan situaties van armoede. Meer dan een 
derde van de huishoudens die in een bepaald jaar tot de lage inkomens behoren, weet 
daar het volgende jaar weer uit te komen. Het vinden van betaald werk speelt daarbij 
een belangrijke rol, hoewel het geen garantie vormt: een laagbetaalde (deeltijd)baan of 
het verlies van het recht op inkomensafhankelijke regelingen zoals zorgtoeslag of huur
toeslag kan ertoe leiden dat men er netto niet of nauwelijks op vooruit gaat. Ook als het 
inkomen door het aanvaarden van werk voldoende verbetert om boven de armoedegrens 
uit te komen, is er nog geen garantie dat dit blijvend zal zijn. Er is een gerede kans dat 
men de pas gevonden baan weer kwijtraakt, waardoor men opnieuw in armoede vervalt.
Bepaalde groepen in onze samenleving lopen meer kans op armoede dan andere en 
hebben meer moeite uit de armoede te geraken. Vooral eenoudergezinnen met minder
jarige kinderen, nietwesterse migranten en bijstandsgerechtigden moeten relatief vaak 
rondkomen van een laag inkomen.

Uit de literatuur komen verschillende factoren naar voren die van invloed kunnen zijn 
op het zoekgedrag van mensen en daarmee op de kans om via werk uit de armoede te 
ontsnappen. Hierbij is onderscheid te maken tussen enerzijds de percepties over werk en 
inkomen, en anderzijds iemands zorgtaken en overige verplichtingen. Bij de percepties 
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over werk en inkomen gaat het onder meer om de voordelen die men in werken ziet, zo
wel financieel als in termen van bijvoorbeeld de sociale contacten die men opdoet. Ook 
het arbeidsethos kan een rol spelen, evenals de sociale normen die in iemands  directe 
omgeving heersen. Zorgtaken en overige verplichtingen duiden in eerste  instantie 
 vooral op factoren die arbeidsdeelname in de weg kunnen staan, zoals de zorg voor 
kinderen en voor andere gezins en familieleden. Aan de andere kant worden de meeste 
uitkeringsontvangers, via de sollicitatieplicht en activerende gesprekken met mede
werkers van de uitvoeringsinstantie, gestimuleerd om serieus op zoek te gaan naar werk.

Een aantal van de genoemde factoren blijft verder buiten beschouwing, omdat hierover 
geen vragen zijn opgenomen in de enquête of omdat het aantal respondenten dat ermee 
te maken heeft te gering is om betrouwbare uitspraken te kunnen doen. In de volgende 
twee hoofdstukken gaan we vooral in op de zoekactiviteiten die men al dan niet heeft 
ondernomen, op de invloed van opvattingen over betaald werk en op de invloed van de 
armoededuur, inkomensbron en achtergrondkenmerken.

Noten

1 Strikt genomen is de lageinkomensgrens geen echte armoedegrens, maar slechts een afbakenings

criterium voor huishoudens en personen met een (hoge) kans op armoede (cbs 2009b: 10). Voor het 

gemak wordt hier echter gesproken in termen van ‘armen’ en ‘armoede’.

2 De analyses in dit onderzoek hebben alleen betrekking op personen tot 65 jaar. De mogelijkheid om 

door het verkrijgen van pensioen uit de armoede te raken is dus niet van toepassing op de onder

zoeksgroep in dit rapport.

3 Met beroepsniveau wordt de indeling volgens de Standaard Beroepenclassificatie 1992 van het cbs 

bedoeld (van 1 = elementair tot en met 5 = wetenschappelijk). Deze wordt bepaald door het niveau 

van de meest geëigende opleiding om het beroep uit te oefenen. Met elementaire beroepen worden 

beroepen bedoeld waarin eenvoudige werkzaamheden worden uitgevoerd. Lagere beroepen zijn 

beroepen waarin werkzaamheden op vmboniveau worden uitgevoerd (zie www.cbs.nl).

4 Bij dit percentage moet er rekening mee worden gehouden dat wanneer iemand bijvoorbeeld hal

verwege het jaar werk heeft gevonden, het inkomen nog deels op de uitkering kan zijn gebaseerd 

(De Beer 2001).

5 Tot de ‘overige’ nietwesterse landen rekenen wij hier alle nietwesterse landen behalve Suriname, de 

Nederlandse Antillen en Aruba, Turkije en Marokko. 

6 In paragraaf 2.1 gaat het om huishoudens, in tabel 2.2 om personen. De genoemde armoede

percentages wijken daarom van elkaar af.
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3 Beëindiging of bestendiging van de armoedesituatie

In dit project is de centrale vraag welke factoren bepalen of mensen erin slagen te 
 ontsnappen uit een situatie van armoede en vooral welke rol (het vinden van) betaald 
werk daarbij speelt. Om hierin inzicht te verkrijgen, is in 2007 bij ruim 300 personen 
in de leeftijd van 26 tot en met 64 jaar een enquête afgenomen. Onder meer is hen 
gevraagd naar hun zoekgedrag en naar de redenen om wel of juist niet naar betaald werk 
te  zoeken. Alle geïnterviewden behoorden enkele jaren eerder, in 2004, tot een huis
houden met een inkomen onder de lageinkomensgrens. Het enquêtebestand is achteraf 
verrijkt met administratieve inkomensgegevens over de jaren 2002 tot en met 2007. 
Dit hoofdstuk beschrijft een aantal bevindingen op grond van deze gegevens, te begin
nen met de situatie in 2004.

3.1 De aanvankelijke situatie: een laag inkomen in 2004

De respondenten voor het project behoorden in 2004 per definitie tot een huis houden 
met een laag inkomen. Figuur 3.1 laat, op basis van administratieve gegevens, de belang
rijkste inkomensbron1 van het huishouden in dat jaar zien. In de meeste gevallen (33%) 
blijkt het om een bijstandsuitkering te gaan. Ook betaalde arbeid komt echter veel voor 
als belangrijkste inkomensbron: ruim een kwart van de huishoudens met een laag 
 inkomen leefde in 2004 voornamelijk van loon, en een op de zes huishoudens van winst 
uit onderneming.2 In een aantal gevallen zal het daarbij overigens gaan om huishoudens 
die slechts gedurende een deel van het jaar arbeidsinkomsten hadden.

Figuur 3.1
Belangrijkste inkomensbron van het huishouden, personen 26-64 jaar, 2004 (in gewogen procenten)

loon (27%)

inkomen uit eigen onderneming (16%)

werkloosheidsuitkering (4%)
arbeidsongeschiktheidsuitkering (11%)

pensioen (3%)

bijstandsuitkering (33%)

overig (6%)

Bron: scp (lw w ’07); cbs (ips’04) scp-bewerking

Een klein aandeel respondenten (3%) behoort tot een huishouden met pensioen als 
belangrijkste inkomensbron. Dit betreft ofwel ontvangers van prepensioen of een 
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 na bestaandenpensioen, ofwel personen met een partner die de pensioengerechtigde 
 leeftijd heeft bereikt en dus aow krijgt.

Duur van de armoede
Administratieve gegevens over 2002 en 2003 leveren informatie over de armoededuur 
van degenen die in 2004 tot een huishouden met een laag inkomen behoorden. Een 
aanzienlijk deel, 42%, blijkt ook in de twee voorgaande jaren tot zo’n huishouden te 
hebben behoord (zie tabel 3.1). Bij veruit de meesten (78%) van deze langdurig armen 
was in geen van de drie onderzochte jaren sprake van betaalde arbeid als belangrijkste 
inkomensbron. Veelal ging het om huishoudens met een bijstandsuitkering (56%) of om 
huishoudens met een arbeidsongeschiktheidsuitkering (12%).

Tabel 3.1

Duur van de armoede bij personen van 26-64 jaar, 2004 (in gewogen procenten)

alleen in 2004 
laag inkomen

in 2003 en 
2004 laag 
inkomen

in 2002 en 
2004 laag 
inkomen

in 2002 t/m 
2004 laag 
inkomen

totaal (n = 288) 40 9 9 42
waarvan

alle drie jaren betaald werk 73 . . 12
afwisselend werk en niet-werk 23 . . 10
alle drie jaren niet-werk 5 . . 78

belangrijkste inkomensbrona

loon 38 . . 7
inkomen uit eigen onderneming 26 . . 3
bijstandsuitkering 0 . . 56
arbeidsongeschiktheidsuitkering 2 . . 12
werkloosheidsuitkering 1 . . 1
pensioen 0 . . 3
overig 1 . . 4

a Gepresenteerd zijn alleen de percentages indien de desbetreffende inkomensbron in alle drie jaren 
de belangrijkste inkomensbron van het huishouden was; de som van de percentages bedraagt 
daarom minder dan 100.

. Het aantal respondenten is te gering om nader uit te splitsen.

Bron: scp (lw w ’070; cbs (ips’02-’04) scp-bewerking

Aan de andere kant geldt voor 40% dat er alleen in 2004 sprake was van een laag 
 inkomen. Een grote meerderheid van deze groep (73%) betreft mensen voor wie betaalde 
arbeid gedurende het gehele onderzochte tijdvak de belangrijkste inkomensbron van het 
huishouden was. Ruim een derde had alle drie jaren inkomen uit loondienst; nog eens 
ruim een kwart had inkomsten uit eigen onderneming.3
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3.2 De situatie drie jaar later: uitstroom uit de armoede?

Inkomensgegevens over de periode 20052007 leveren informatie over de armoede
situatie in die jaren. Zoals tabel 3.2 laat zien, was in 2007 bijna twee derde uit de 
armoede ontsnapt. Daarbij gaat het in meerderheid om huishoudens waarvan het 
inkomen al in 2005 boven de lageinkomensgrens uitkwam en daar sindsdien ook is 
gebleven. Deze groep zal in het vervolg worden omschreven als ‘de blijvend uitgestroomden’. 
Nog eens bijna 30% heeft na het startjaar 2004 nog een of twee jaar in armoede verkeerd, 
terwijl het in de resterende gevallen (5%) om zogenoemde ‘pendelarmen’ gaat: arme 
en rijkere jaren wisselen elkaar af. De eerstgenoemde subgroep lijkt te passen onder de 
noemer ‘de latere uitstromers’, maar voor de pendelarmen gaat dit minder op. Niet alleen 
zijn er enkele verschillen in samenstelling tussen de twee subgroepen (vooral voelen de 
pendel armen zich minder gezond en hebben zij vaker een nietwesterse achtergrond), 
maar gezien hun in en uitstroompatroon lijkt het ook slechts een kwestie van tijd voor
dat zij opnieuw tot de armen behoren.

Tabel 3.2

Armoedesituatie in 2007 (in gewogen procenten)

geen laag inkomen meer nog steeds laag inkomen

totaal (n = 324)a 62 38
waarvan

hele periode uitgestroomd 66
alleen in 2005 nog laag inkomen 17
in 2005 en 2006 nog laag inkomen 12
alleen in 2006 weer laag inkomen 5

hele periode laag inkomen 80
alleen in 2007 weer laag inkomen 1
in 2006 en 2007 weer laag inkomen 8
in 2005 en 2007 laag inkomen 11

a Van elf huishoudens (van de 335) is onbekend of zij in 2007 een laag inkomen hadden.

Bron: scp (lw w ’07); cbs (ips’04-’07) scp-bewerking

Bij de groep die in 2007 een laag inkomen had, gaat het eveneens veelal om een 
 stabiele situatie, zij het in ongunstige zin. Meer dan driekwart van de desbetreffende 
huis houdens moest de gehele periode sinds 2004 rondkomen van een laag inkomen 
en behoort daarmee tot de langdurig armen. In de overige gevallen gaat het om huis
houdens die, na aanvankelijk te zijn uitgestroomd, zijn teruggevallen in armoede. De 
twee groepen kunnen worden benoemd als respectievelijk ‘blijvend armen’ en ‘terug
gevallenen’. Ook de al genoemde pendelarmen zullen, hoewel zij in 2007 geen laag 
inkomen hebben, tot de teruggevallenen worden gerekend. Dit komt mede doordat zij 



42

uit de armoede werken

wat betreft hun achtergrondkenmerken sterk op deze categorie lijken. Als gevolg van dit 
besluit neemt het totale aandeel uitgestroomden licht af, van 62% naar 60%.

Zoals uit de gegevens van tabel 3.2 al is op te maken, vormen de blijvend  uitgestroomden 
de grootste categorie. Zij maken 42% uit van de totale groep. De blijvend armen vol
gen op flinke afstand (30%), en de latere uitstromers en de teruggevallenen beslaan 
 respectievelijk 18% en 10% van het totaal. Onderzocht is of de blijvend uitgestroomden 
en de latere uitstromers alsnog zijn samen te voegen tot één categorie. De gegevens over 
de achtergrondkenmerken van de twee subgroepen duiden echter op enkele aanzien
lijke verschillen, vooral wat betreft de duur van de armoede in 2004 en de belangrijkste 
 inkomensbron van het huishouden in 2007 (zie hierna).

3.3 Kenmerken van de vier subgroepen

Uit het literatuuroverzicht in hoofdstuk 2 is naar voren gekomen dat de kans op uit
stroom uit de armoede gerelateerd is aan kenmerken als leeftijd en samenstelling van 
het huishouden. Ook de duur van de armoede bleek van belang, evenals de bron van 
inkomsten waar het huishouden van afhankelijk is. In deze paragraaf gaan we na in 
hoeverre de vier onderscheiden subgroepen op deze en enkele andere kenmerken van 
elkaar verschillen. Tabel 3.3 presenteert de bevindingen met betrekking tot het geslacht, 
de leeftijd, etnische herkomst en samenstelling van het huishouden, en het opleidings
niveau. Andere kenmerken, waaronder de duur van de armoede, komen afzonderlijk aan 
bod.

Uit tabel 3.3 blijkt dat de vier subgroepen in een aantal opzichten duidelijk van el
kaar verschillen. De blijvend uitgestroomden betreffen voornamelijk autochtone 
Nederlanders en leden van paren, al dan niet met minderjarige kinderen. De groepen 
‘blijvend armen’ en ‘teruggevallenen’ kenmerken zich vooral door een verhoudings
gewijs hoog aandeel nietwesterse migranten: respectievelijk een derde en ruim de 
helft.4 Onder de blijvend armen bevinden zich daarnaast naar verhouding veel alleen
staanden en 55plussers, terwijl bij de teruggevallenen juist weinig 55plussers worden 
aangetroffen. De categorie ‘latere uitstromers’, tot slot, valt op door het grote aandeel 
mannen. Met 61% vormen zij hier een duidelijke meerderheid, terwijl in de andere drie 
subgroepen vrouwen de overhand hebben.
Dat 5564jarigen een relatief groot deel uitmaken van de blijvende armen, maar slechts 
een kleine minderheid vormen binnen de groep teruggevallenen, is in lijn met het in 
hoofdstuk 2 beschreven eerdere onderzoek. Volgens dat onderzoek is immers zowel de 
kans op instroom als die op uitstroom geringer naarmate men ouder wordt. Ouderen 
zullen dus minder vaak jaren van armoede afwisselen met rijkere periodes, maar lopen 
– als zij eenmaal arm zijn – het risico dat dit een blijvende situatie is. Uit het literatuur
overzicht in hoofdstuk 2 bleek tevens dat paren zonder (minderjarige) kinderen goede 
kansen hebben om weer uit armoede te geraken. Het gegeven dat dit type huishouden 
ruim een kwart van de blijvend uitgestroomden uitmaakt, en slechts 6% van de blijvende 
armen, ondersteunt deze bevinding.



43  

beëindiging of bestendiging van de armoedesituatie

Tabel 3.3

Persoonskenmerken, per subgroep, 2007 (in gewogen procenten)

geen laag inkomen meer nog steeds laag inkomen

blijvend 
uitgestroomden
(n = 142)

latere
uitstromers
(n = 53)

blijvend armen
(n = 79)

terug-
gevallenen
(n = 30)

geslacht
man 41 61** 46 39
vrouw 59 39** 54 61

leeftijd
26-34 jaar 20 18 10** 29*
35-44 jaar 34 34 35 40
45-54 jaar 25 20 22 23
55-64 jaar 21 28 34** 8**

etnische herkomst
autochtoon 85** 77 53** 44**
westerse migrant 9 10 14 2*
niet-westerse migrant 7** 13 33** 53**

type huishouden
alleenstaand 12** 26 54** 35
eenoudergezin 7 10 13 17
paar zonder (minderjarig) kind 29** 26 6** 3**
paar met minderjarige kinderen 52** 37 27** 45

opleidingsniveau
basisonderwijs, vmbo 39** 43 53 62*
havo, vwo, mbo 37 33 27 32
hbo, wo 24 23 20 6**

totaal (n = 304)a 100 100 100 100

a Van nog eens twintig huishoudens is onbekend of zij in 2005 dan wel 2006 een laag inkomen 
hadden.

** Verschil met overige subgroepen is statistisch significant (p < 0,05); * significant verschil bij  
p < 0,10.

Bron: scp (lw w ’07); cbs (ips’04-’07) scp-bewerking

De gevonden subgroepen blijken niet alleen van elkaar te verschillen wat betreft 
 persoonskenmerken als leeftijd en geslacht. Tabel 3.4 laat zien dat degenen die na 
2004 geen laag inkomen meer hebben gehad, duidelijk positiever oordelen over hun 
gezondheid dan degenen die in 2007 nog steeds of opnieuw arm zijn. Van de blijvend 
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uitgestroomden bestempelt meer dan twee derde de eigen gezondheid als ‘goed’ of 
‘zeer goed’ en spreekt 10% van een (vrij) slechte gezondheid. Bij de blijvend armen en de 
teruggevallenen blijft het aandeel dat zich goed gezond voelt echter steken bij circa de 
helft en noemt ongeveer een derde zijn gezondheid tamelijk of ronduit slecht.

Tabel 3.4

Subjectieve gezondheid en woonregio, per subgroep, 2007 (in gewogen procenten)

geen laag inkomen meer nog steeds laag inkomen

blijvend 
uitgestroomden

latere
uitstromers blijvend armen teruggevallenen

gezondheid
(heel) goed 68** 68 44** 53
gaat wel 22 20 24 15
(vrij) slecht 10** 12 32** 33*

woonregio
een van de vier grote steden 8** 15 34** 19
overig West-Nederland 32** 13** 21 32
Noord-Nederland 15 21 8* 13
Oost-Nederland 20 20 24 20
Zuid-Nederland 25 30 14** 17

totaal (n = 304) 100 100 100 100

** Verschil met overige subgroepen is statistisch significant (p < 0,05); * significant verschil bij  
p < 0,10.

Bron: scp (lw w ’07); cbs (ips’04-’07) scp-bewerking

Uit tabel 3.4 blijkt tevens dat de uitstroom uit armoede gerelateerd is aan de regio waar 
men woont. Terwijl de blijvend armen naar verhouding vaak een van de vier grote steden 
als woonplaats hebben, geldt het tegenovergestelde voor de blijvend uitgestroomden. 
Ook de leden van deze laatste subgroep wonen relatief vaak in WestNederland, maar dan 
buiten de vier grote steden.

De vier subgroepen naar duur van de armoede
Naarmate iemand langer behoort tot een huishouden met een inkomen onder de 
armoedegrens is de kans kleiner dat men uit die situatie kan ontsnappen. Dat bleek uit 
het onderzoek dat in hoofdstuk 2 is beschreven, en dat blijkt ook uit de huidige cijfers. 
Figuur 3.2 laat zien dat van degenen die in 2002 en 2003 nog niet tot een arm huishouden 
behoorden, het merendeel direct na 2004 weer uit de armoede is ontsnapt. Voor hen 
was de armoedesituatie kennelijk eenmalig. Vooral binnen de groep waarbij ook in 2002 
en 2003 al sprake was van een laag inkomen, ligt het aandeel blijvend uitgestroomden 
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 echter beduidend lager, op minder dan 20%. Hier zijn veel blijvend armen te vinden, 
oftewel mensen die de gehele periode 20042007 een laag inkomen hadden en die dus in 
totaal al ten minste zes jaar in armoede verkeren.

Figuur 3.2
Duur van de armoede in 2004, per subgroep, 2007 (in gewogen procenten)
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Bron: scp (lw w ’070; cbs (ips’02-’07) scp-bewerking

De subgroepen en hun belangrijkste inkomensbron
Figuur 3.1 liet zien dat in het startjaar 2004 meer dan 40% van de totale groep loon of 
winst uit eigen onderneming als voornaamste inkomensbron van het huishouden had. 
Drie jaar later, in 2007, is het aandeel met betaalde arbeid als belangrijkste inkomens
bron gestegen naar ruim de helft. Voor bijna een derde (32%) van de huishoudens is loon 
de belangrijkste bron van inkomsten; voor nog eens 22% is dat winst uit onderneming 
(zie figuur 3.3).
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Figuur 3.3
Belangrijkste inkomensbron van het huishouden, totale groep, 2007 (in gewogen procenten)
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Bron: scp (lw w ’07); cbs (ips’07) scp-bewerking

Uit figuur 3.4 blijkt dat binnen de subgroepen ‘blijvend uitgestroomden’ en ‘latere 
 uitstromers’ het aandeel met loon of winst als belangrijkste inkomensbron aanzienlijk 
groter is (tezamen 83%, resp. 68%) dan onder de blijvend armen (tezamen 16%). Van 
deze laatsten was het merendeel (60%) in 2007 afhankelijk van een bijstandsuitkering. 
De teruggevallenen, tot slot, vallen op doordat zij eveneens betrekkelijk vaak inkomen 
uit arbeid als belangrijkste inkomensbron hebben (loon en winst samen: 40%). Samen 
met het gegeven dat binnen deze subgroep relatief veel mensen met een werk loosheids 
of bijstandsuitkering te vinden zijn, wekt dit het beeld van een categorie met een 
 instabiele, mogelijk kwetsbare arbeidsmarktpositie.

Tabel 3.5 gaat voor zowel degenen van wie de armoedesituatie is beëindigd als degenen 
die ook in 2007 nog arm zijn, in op de eventuele wijzigingen in inkomensbron sinds 
2004. Het tamelijk geringe aantal respondenten maakt het noodzakelijk loon en winst 
samen te voegen tot een categorie ‘werk’ en alle andere inkomensbronnen (uitkering, 
pensioen en overig) tot een categorie ‘nietwerk’.
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Figuur 3.4
Belangrijkste inkomensbron van het huishouden, per subgroep, 2007 (in gewogen procenten)
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Tabel 3.5

Wijzigingen in belangrijkste inkomensbron van het huishouden, per subgroep, 2004-2007  

(in gewogen procenten)

geen laag inkomen meer nog steeds laag inkomen

blijvend 
uitgestroomden

latere
 uitstromers blijvend armen teruggevallenen

hele periode werk 65** 38 7** 33
van niet-werk naar werk 16 27** 7* 0**
van werk naar niet-werk 1 2 4 4
afwisselend werk en niet-werk 3** 8 5 20**
hele periode niet-werk 15** 25** 77** 43

totaal (n = 304) 100 100 100 100

** Verschil met overige subgroepen is statistisch significant (p < 0,05); * significant verschil bij  
p < 0,10.

Bron: scp (lw w ’07); cbs (ips’04-’07) scp-bewerking

Uit de tabel blijkt dat voor de blijvend uitgestroomden betaalde arbeid aanzienlijk  vaker 
gedurende de hele beschouwde periode de belangrijkste inkomensbron van het huis
houden was dan voor de drie andere groepen (65% versus minder dan 40%). Voor de 
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latere uitstromers, die pas na 2005 boven de lageinkomensgrens uitkwamen, geldt 
relatief vaak dat men van nietwerk naar werk is overgegaan (27% versus hooguit 16%). 
Daarentegen had van de groep die ook in 2007 nog in armoede verkeerde, een overgrote 
meerderheid (77%) in alle onderzochte jaren vooral inkomsten uit andere bron dan 
werk. Bij de teruggevallenen gaat het naar verhouding vaak, in 20% van de gevallen, 
om huishoudens die het ene jaar arbeid als belangrijkste inkomensbron hebben en het 
volgende jaar weer voornamelijk afhankelijk zijn van een uitkering. Hoewel het geringe 
aantal respondenten noopt tot terughoudendheid bij de interpretatie van deze uitkom
sten, lijkt dit opnieuw te illustreren dat er in deze subgroep sprake is van een instabiele 
 arbeidsmarktpositie.

Overigens is het opmerkelijk dat ook van de huishoudens die in 2007 geen laag inkomen 
meer hadden, een aanzienlijk deel (15% van de blijvend uitgestroomden en 25% van de 
latere uitstromers) in de hele onderzochte periode van nietarbeidsinkomsten leefde. 
Kennelijk zijn zij door iets anders dan betaald werk uit de armoede geraakt. Dit kan een 
wijziging in de samenstelling van het huishouden zijn, maar het is ook mogelijk dat de 
partner – indien aanwezig – de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt.5 De aantallen 
respondenten zijn te klein om over dit laatste uitsluitsel te geven. De mogelijkheid om 
via een verandering in gezinssamenstelling uit de armoede te komen, komt hieronder 
nader aan de orde.

3.4 Ontsnappingsroutes uit de armoede

Over het algemeen wordt er, zeker in het beleid, van uitgegaan dat betaald werk de 
beste opties biedt om uit een situatie van armoede te geraken. Niet voor niets geldt 
participatiebevordering nog steeds als een van de hoofddoelstellingen ter bestrijding 
van armoede (sz w 2008: 19). In hoofdstuk 2 is echter al beschreven hoe eerdere studies 
hebben aangetoond dat het vinden van werk geen garantie biedt om uit de armoede te 
ontsnappen. Niet alleen dient de baan op zich voldoende inkomen op te leveren, ook 
is een belangrijke voorwaarde om uit de armoede te komen dat men het werk weet te 
behouden.

Eveneens beschreven in hoofdstuk 2 is de bevinding dat wijzigingen in de samenstelling 
van het huishouden gunstig kunnen uitwerken voor de welvaartspositie. Vooral  trouwen 
of samenwonen blijkt vaak te leiden tot een verbetering van de financiële situatie. 
Binnen het huidige onderzoek geeft 30% aan dat het huishouden waartoe zij behoren 
sinds 1 januari 2004 is veranderd van samenstelling. Hoewel niet is doorgevraagd naar 
de aard van de wijziging, is wel nagegaan of de financiële situatie van het huishouden 
 erdoor is veranderd. Ruim een kwart (28%) spreekt van een verbetering van de situatie, 
een iets groter aandeel (32%) van een verslechtering. Dit laatste zal in de meeste gevallen 
het gevolg zijn van een relatiebreuk.

In deze paragraaf worden beide ontsnappingsroutes nader bezien. Allereerst staat in 
tabel 3.6 vermeld hoeveel uitgestroomden in de periode 20042007 te maken hebben 
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gehad met bepaalde veranderingen in de arbeidsmarktpositie of de gezinssamenstelling 
die wellicht aan de uitstroom hebben bijgedragen. Aan de hand van de administratieve 
gegevens is vastgesteld of bijvoorbeeld het aantal werkenden in het huishouden is 
toegenomen, of er een partner bij is gekomen en of er sprake is van een kleiner aantal 
minderjarige kinderen binnen het huishouden. Tabel 3.6 laat zien dat uitstroom uit de 
armoede vooral gerelateerd is aan wijzigingen in de arbeidsmarktpositie. Een hoger 
arbeidsinkomen – bij een gelijk gebleven aantal werkenden – is de meest voorkomende 
verandering (33%). Dit betekent ofwel dat een (of meer) van de werkenden in het huis
houden een beter betalende baan heeft (of hebben) gevonden, ofwel dat er sprake is van 
uitbreiding van het aantal arbeidsuren. Aan de hand van de beschikbare gegevens is niet 
vast te stellen om welk van beide het gaat.

Nog een kleine 20% van de uitgestroomde huishoudens heeft een toename van het 
aantal werkenden meegemaakt. In bijna de helft van de gevallen ging het huishouden 
hierdoor van nietwerkzaam over naar werkzaam; in de overige huishoudens had ook in 
2004 al iemand een betaalde baan. Door de groei in het aantal werkenden steeg binnen 
deze groep ook het aandeel huishoudens waarin betaalde arbeid de belangrijkste bron 
van inkomsten was, en wel van 51% naar 86% (niet in tabel).

Wijzigingen in de samenstelling van het huishouden lijken aanzienlijk minder vaak een 
reden te zijn om uit de armoede te komen. Toch zou het voorbarig zijn te concluderen 
dat deze er niet toe doen. Uit tabel 3.6 blijkt dat een kwart van de uitgestroomde huis
houdens niet alleen een verandering in arbeidsmarktpositie heeft meegemaakt, maar 
ook een verandering in gezinssamenstelling.6 Vooral het vinden van een partner maakt 
vaak, in bijna twee derde van de gevallen, deel uit van zo’n combinatie van wijzigingen. 
Indien de nieuwe partner een baan heeft, vormt hij of zij uiteraard tevens de reden voor 
de toename van het aantal werkenden in het huishouden.

Tabel 3.6

Veranderingen in arbeidsmarktpositie en gezinssamenstelling, blijvend uitgestroomden en latere 

uitstromers, 2004-2007 (in gewogen procenten)

blijvend 
uitgestroomden
(n = 142)

latere  
uitstromers
(n = 53)

uitgestroomden, 
totaal
(n = 195)

van nul werkenden naar ten minste één 
 werkende in het huishouden 8 13 9
in 2004 al ten minste één werkende in het 
 huishouden; het aantal werkenden is verder 
toegenomen 11 8 10
het aantal werkenden in het huishouden is gelijk, 
maar het inkomen uit arbeid is toegenomen 35 28 33
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blijvend 
uitgestroomden
(n = 142)

latere  
uitstromers
(n = 53)

uitgestroomden, 
totaal
(n = 195)

partner gevonden 0 0 0
partner is 65 jaar gewordena 2 1 2
het aantal minderjarige kinderen in het 
 huishouden is afgenomen

5 2 4

partner gevonden + andere verandering 12 21 15
overige combinaties van veranderingen 11 8 10

geen van deze 17 17 17

a Gezien het leeftijdscriterium bij de steekproeftrekking (26-64 jaar ten tijde van het interview) kan 
de respondent zelf geen 65 jaar zijn geworden.

Bron: scp (lw w ’07); cbs (ips’04-’07) scp-bewerking

Al met al is een verhoging van de arbeidsinkomsten, op welke manier dan ook tot 
stand gekomen, voor veruit de meeste uitgestroomde huishoudens de reden dat zij uit 
de armoede zijn geraakt. Dit roept de vraag op of, andersom, de verschillende typen 
 veranderingen ook kunnen voorspellen of men tot de uitstromers behoort. Met behulp 
van logistische regressieanalyses is nagegaan in hoeverre het behoren tot de sub groepen 
‘blijvend uitgestroomden’ respectievelijk ‘latere uitstromers’ voorspeld wordt door 
wijzigingen in de arbeidsmarktpositie, door een veranderde samenstelling van het huis
houden of door een combinatie hiervan.7

Uit tabel 3.7 blijkt dat de kans om tot de blijvend uitgestroomden te behoren groter is voor 
huishoudens waarin ook in 2004 al ten minste één persoon een betaalde baan had, 
maar waarin het aantal werkenden sindsdien verder is toegenomen. Daarnaast is er een 
relatie met het vinden van een beter betaalde baan dan wel met een uitbreiding van het 
aantal arbeidsuren; de kans om tot de blijvend uitgestroomden te behoren, is tevens 
groter voor huishoudens die meer arbeidsinkomsten hebben bij een gelijk gebleven 
aantal werkenden. Of er sprake is geweest van een verandering in de samenstelling van 
het huishouden, maakt daarentegen nauwelijks verschil. Alleen indien zo’n verande
ring gepaard ging met een wijziging in het aantal werkenden of in het arbeidsinkomen, 
bijvoorbeeld omdat er een werkende partner bij is gekomen, is er een statistisch 
 significant effect. Dit verdwijnt echter wanneer rekening wordt gehouden met een aan
tal ken merken van de betrokkene: het geslacht, de leeftijd en etnische herkomst van de 
persoon, het opleidingsniveau en het type huishouden waartoe hij of zij behoort. De 
andere gevonden verbanden blijven wel gehandhaafd nadat voor de invloed van deze 
kenmerken is gecorrigeerd.

Tabel 3.6 vervolg
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Tabel 3.7

Invloeden op de kans om te behoren tot de blijvend uitgestroomden resp. de latere uitstromers, 2007 

(in odds ratios op basis van gewogen, ongestandaardiseerde variabelen)

blijvend uitgestroomden latere uitstromers

ongecorrigeerd gecorrigeerda ongecorrigeerd gecorrigeerda

van nul werkenden naar ten minste 
één werkende in het huishouden 0,62 n.s. 1,64 n.s. 4,01 ** 8,94 **
in 2004 al ten minste één  werkende 
in het huishouden; het aantal 
 werkenden is verder toegenomen 2,61 ** 3,79 ** 0,75 n.s. 1,49 n.s.
het aantal werkenden in huishouden 
is gelijk, maar het inkomen uit arbeid 
is toegenomen 2,77 ** 3,27 ** 1,39 n.s. 2,70 *

wijziging samenstelling huishouden 1,27 n.s. 2,94 n.s. 0,84 n.s. 3,27 n.s.
wijziging samenstelling  huishouden 
in combinatie met wijziging 
 arbeidsmarktpositie 2,22 ** 1,21 n.s. 2,43 ** 2,24 *

a De voorspellers gecorrigeerd voor elkaar en voor geslacht, leeftijd, etnische herkomst, 
samenstelling van het huishouden en opleidingsniveau.

** Statistisch significant effect bij p < 0,05; * significant effect bij p < 0,10.

Bron: scp (lw w ’07); cbs (ips’04-’07) scp-bewerking

Uit de eerdere tabel 3.5 bleek dat van de latere uitstromers ruim een kwart in het startjaar 
2004 leefde van een uitkering, pensioen of ‘overige’ bron van inkomsten, maar in de 
jaren daarna is overgegaan naar betaald werk. Het is dan ook in lijn met de verwachting 
dat de kans om tot de latere uitstromers te behoren, gerelateerd is aan het vinden van 
een baan door ten minste één persoon in het huishouden (zie tabel 3.7). Ook is er een 
relatie met het ervaren van een wijziging in de gezinssamenstelling die gepaard ging 
met een wijziging in het aantal werkenden. Vaak zal het dan gaan om de toevoeging 
van een werkende partner aan het huishouden. Mensen die een dergelijke verandering 
hebben meegemaakt, hebben ruim tweemaal zo veel kans om deel uit te maken van de 
categorie die in 2006 of 2007 uit de armoede is ontsnapt. De gevonden effecten blijven 
 gehandhaafd nadat gecorrigeerd is voor de invloed van kenmerken zoals geslacht, leef
tijd en opleidingsniveau.



52

uit de armoede werken

Noten

1 De afbakening van winst als belangrijkste inkomensbron die hier gebruikt is, wijkt af van die van het 

cbs. Volgens de cbsdefinitie is inkomen uit eigen onderneming de belangrijkste inkomensbron 

van het huishouden zodra er ook maar één euro aan winst binnenkomt (winst gaat vóór elke andere 

inkomensbron). In het huidige rapport wordt winst pas als belangrijkste inkomensbron genoteerd 

als het bijbehorende bedrag hoger is dan dat van elke eventuele andere inkomensbron.

2 Het totale aandeel huishoudens dat betaalde arbeid als belangrijkste inkomensbron heeft (44%), ligt 

iets hoger dan dat volgens landelijke gegevens uit 2005 (36%, zie Bos et al. 2007: 34). Dit is een gevolg 

van het feit dat in het laatste geval ook de 65plussers met een laag inkomen zijn meegerekend.

3 In de overige gevallen met betaalde arbeid als belangrijkste inkomensbron wisselden loon en winst

inkomsten elkaar af.

4 Het feit dat de categorie ‘teruggevallenen’ slechts 30 respondenten bevat, maakt de gegevens over 

deze groep minder betrouwbaar. Zij dienen dan ook met de nodige terughoudendheid te worden 

geïnterpreteerd.

5 Door de leeftijdsgrenzen die bij de steekproeftrekking zijn aangehouden (2664 jaar ten tijde van de 

enquête) kan de respondent zelf niet de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt.

6 Hier is uitsluitend gekeken naar de wijzigingen die in de tabel vermeld staan en die in theorie 

 gunstig uitwerken voor de welvaartspositie: het vinden van een partner, een daling van het aantal 

minderjarige kinderen binnen het huishouden en het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd 

van de partner. Andere wijzigingen, zoals de geboorte van een kind of het overlijden van de partner, 

zijn buiten beschouwing gelaten.

7 De kans om te behoren tot een bepaalde subgroep is hier uitgedrukt in odds ratios. Een odds is de kans 

dat een gebeurtenis (bv. het behoren tot de blijvend uitgestroomden) optreedt, gedeeld door de kans 

dat die gebeurtenis niet optreedt. De odds ratio is dan de verhouding tussen twee odds, bijvoorbeeld 

de odds van het behoren tot de blijvend uitgestroomden voor mannen ten opzichte van die voor 

vrouwen.
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4 De rol van zoekgedrag, percepties en opvattingen

In figuur 2.1 is een conceptueel model geschetst van de factoren die van invloed zijn 
op de kans om uit de armoede te ontsnappen. Hoofdstuk 3 ging in op de relatie  tussen 
diverse achtergrondkenmerken enerzijds en de eventuele transitie vanuit armoede 
anderzijds (zie ook figuur 2.2). Nu gaan we over op de overige blokken uit figuur 2.1. 
Hierbij gaat het allereerst om de vraag of het zoekgedrag van de uitgestroomden 
 verschilt van dat van de nietuitgestroomden. Daarna komt aan de orde of de wel en 
nietuitgestroomden van elkaar verschillen wat betreft hun percepties over werken 
en nietwerken. Bij dit alles wordt telkens, conform hoofdstuk 3, nader onderscheid 
gemaakt tussen enerzijds de blijvend uitgestroomden en de latere uitstromers, en ander
zijds de blijvend armen en de teruggevallenen.

4.1 Het zoekgedrag van de gevonden vier subgroepen

Uit hoofdstuk 3 is gebleken dat het vinden van werk, maar ook uitbreiding van het aantal 
arbeidsuren of het vinden van een beter betaalde baan, positief samenhangt met de kans 
om – als huishouden – uit de armoede te geraken. De betrokkene, of diens eventuele 
partner, zal derhalve actie moeten hebben ondernomen om aan een (andere) baan te 
komen. Een vraag die men zich kan stellen, is of degenen die na 2004 uit hun armoede
situatie zijn ontsnapt vaker, harder of op andere manieren naar werk hebben gezocht 
dan degenen die in 2007 nog steeds of opnieuw een laag inkomen hebben.

Tabel 4.1 presenteert voor elke subgroep de gegevens over het aandeel dat sinds 1 januari 
2004 naar werk heeft gezocht. Daarbij gaat het ofwel om de persoon zelf ofwel, indien 
van toepassing, om diens partner. Aan degenen die op het moment van de enquête reeds 
werkzaam waren, is gevraagd of men heeft gezocht naar een baan voor meer uren dan 
wel een beter betaalde baan. Uit tabel 4.1 blijkt dat de latere uitstromers vaker dan de 
drie overige categorieën te kennen geven naar werk te hebben gezocht, terwijl het tegen
overgestelde geldt voor de blijvend armen. Deze laatsten blijken ook het minst succesvol 
te zijn geweest in hun zoektocht: slechts iets meer dan een derde van de werkzoekenden 
meldt daadwerkelijk een (andere) baan te hebben gevonden.

De kanalen die de leden van de vier subgroepen hebben gebruikt bij het zoeken naar een 
(andere) baan, verschillen over het algemeen weinig van elkaar. Voor alle vier groepen 
vormt solliciteren de meestgenoemde methode, gevolgd door het zoeken naar  vacatures 
op internet en het navragen bij familie en vrienden of die ergens een baan weten. 
Informeren bij een vroegere of – in het geval dat men al werk heeft – de huidige werk
gever is daarentegen een weinig voorkomende zoekmethode. Dit geldt met name voor 
de categorie ‘blijvend armen’: van de werkzoekenden binnen deze groep stelt slechts 
2% dat zij de (voormalige) werkgever hebben benaderd.
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Tabel 4.1

Zoekactiviteiten in de laatste 3,5 jaar, per subgroep, 2004-2007 (in gewogen procenten)

geen laag inkomen meer nog steeds laag inkomen

blijvend 
uitgestroomden

latere
uitstromers

blijvend  
armen

terug -
gevallenen

gezocht naar (ander) werk, totaal  
(n = 304) 47 57* 34** 55

waarvan
gesolliciteerda 59 63 56 55
op internet gezocht naar vacatures 42 40 53 38
familie, vrienden gevraagd of men 
werk wist

39 55 39 64

bij cwi geïnformeerd 25** 56** 43 38
bij uitzendbureau geïnformeerd 21* 36 36 32
rechtstreeks bij bedrijven gevraagd 19** 37 35 36
een vroegere of huidige werkgever 
gevraagd

17 24 2** 15

iets anders 29 25 27 47

overige activiteiten
opleiding of cursus gevolgd 25** 42 44 43
vrijwilligerswerk gedaan 11** 30 33 22
stage of werkervaringsplaats 
 gevonden 10 22 14 15
eigen bedrijf opgezet 8** 24 17 26

inderdaad (ander) werk gevonden 58 49 36* 64

a Schriftelijk, mondeling, telefonisch of via internet.
** Verschil met overige subgroepen is statistisch significant (p < 0,05); * significant verschil bij  

p < 0,10.

Bron: cbs (lw w ’07); cbs (ips’04-’07) scp-bewerking

Bij de activiteiten die men kan ondernemen ter verhoging van de arbeidsmarktkansen 
op de langere termijn is het volgen van een aanvullende opleiding of cursus favoriet. 
Overigens is hier wel specifiek gevraagd naar het volgen van onderwijs ter vergroting van 
de kans op (ander) werk, maar hoeft dit niet in het kader van een reintegratietraject te 
zijn gebeurd. Een cursus die men privé heeft gevolgd, bijvoorbeeld met het doel de com
putervaardigheden te verhogen, telt hier eveneens mee. Van de werkzoekenden onder de 
blijvend uitgestroomden geeft een kwart te kennen dat zij een opleiding of cursus heb
ben gevolgd; bij de overige drie groepen gaat het zelfs om meer dan 40%. Dit verschil kan 
te maken hebben met het feit dat voor het merendeel van de blijvend  uitgestroomden 
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(65%, zie hoofdstuk 3) arbeid in de gehele beschouwde periode de belangrijkste bron 
van inkomsten van het huishouden was. Mogelijk waren de betrokkenen minder in de 
 gelegenheid om (daarnaast) nog onderwijs te volgen of vonden zij dit minder nood zakelijk.

Gevraagd is welk rapportcijfer men zichzelf dan wel de partner (indien men zelf niet 
heeft gezocht) zou toekennen voor de moeite die men zich heeft getroost om aan werk 
te komen. Opmerkelijk is dat degenen die na 2004 uit de armoede zijn geraakt, minder 
hoge cijfers geven dan degenen die ook in 2007 behoren tot een huishouden met een 
laag inkomen. De blijvend uitgestroomden en de latere uitstromers waarderen de in
spanningen met respectievelijk gemiddeld een 5,1 en een 5,2. De teruggevallenen komen 
– met een 5,9 – iets hoger uit en de blijvend armen geven een gemiddelde van 6,0. De 
lagere rapportcijfers van de twee groepen uitgestroomden hebben mogelijk te maken 
met hun gunstiger kenmerken; hierdoor hebben zij minder moeite hoeven doen om 
aan (ander) werk te komen. Zoals uit hoofdstuk 3 is gebleken, hadden deze huishoudens 
bovendien vaak in 2004 al betaalde arbeid als belangrijkste inkomensbron. Velen van 
hen zullen wellicht weinig reden zien om intensief naar een andere baan te zoeken. De  
verschillen in scores zijn overigens statistisch nietsignificant, wellicht een gevolg van de 
kleine aantallen respondenten per subgroep.

Nagegaan is of het uitmaakt of men succesvol is geweest in de zoektocht naar een 
( andere) baan. Voor alle vier subgroepen geldt dat degenen die inderdaad werk  hebben 
gevonden, de moeite die zij daarvoor hebben gedaan hoger aanslaan dan degenen die 
in dit opzicht geen succes hebben gehad. In het eerste geval varieert het  gemiddelde 
rapportcijfer tussen 5,3 en 7,0; in het tweede geval tussen 4,0 en 5,9. Alleen bij de 
 teruggevallenen blijkt het gevonden verschil – een gemiddelde van respectievelijk 7,0 en 
4,0 – echter statistisch significant te zijn. Of de baanvinders feitelijk intensiever naar 
werk hebben gezocht en (mede) daardoor uit de armoede zijn ontsnapt, is moeilijk vast 
te stellen. Het is ook mogelijk dat zij achteraf hun eigen rol wat overschatten.

Redenen om niet naar (ander) werk te zoeken
Uit het voorgaande is gebleken dat in een aanzienlijk deel van de huishoudens met 
een laag inkomen geen actie is ondernomen – noch door de respondent, noch door 
diens eventuele partner – om aan een (andere) baan te komen en op die manier uit 
de armoede te raken. Per subgroep varieert het aandeel nietwerkzoekenden van 43% 
(latere uitstromers) tot 66% (blijvend armen); over de totale groep bezien gaat het om 
ruim de helft. Deze nietwerkzoekenden kregen een aantal mogelijke redenen hiervoor 
voorgelegd, met de vraag in hoeverre die een rol hebben gespeeld. Tabel 4.2 toont het 
aandeel respondenten bij wie de voorgelegde redenen een (sterke) rol hebben gespeeld, 
 respectievelijk volgens wie de redenen belangrijk waren voor de partner.
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Tabel 4.2

Redenen om niet te zoeken naar werk, niet-werkzoekenden 2004-2007 (in gewogen procenten)

voor respondent zelf
(n = 179)a

voor partner
(n = 106)a

gezondheidsproblemen van respondent 42 10
beter voor de kinderen als er een ouder thuis is 28 39
inkomen was voldoende 28 28
combinatie werk en zorg te zwaar 18 18
psychische problemen van iemand in huishouden 17 7
toch geen werk te vinden 15 11
met werk financieel onvoldoende erop vooruit 14 9
kinderopvang kost meer dan een baan oplevert 6 9
gezondheidsproblemen van familielid 5 1
gezondheidsproblemen van partner 4 9
geen goede kinderopvang te vinden 4 5
opleiding (willen) volgen 4 4
angst voor verlies van huursubsidie / huurtoeslag 3 3
angst voor verlies van kwijtschelding 3 0
verslavingsproblemen van iemand in huishouden 3 0
schuldproblemen van iemand in huishouden 1 1

a Percentages berekend over totale groep, inclusief degenen voor wie de reden niet van  
toepassing is.

Bron: scp (lw w ’07); cbs (ips’04-’07) scp-bewerking

Gezondheidsproblemen blijken de belangrijkste reden te zijn om niet naar werk te 
zoeken, althans voor de respondent zelf. Voor de partner speelt de gezondheid van de 
respondent, maar overigens ook die van hem of haarzelf, een minder prominente rol.

De overweging dat het voor de kinderen beter is als er een ouder thuis is, is eveneens een 
van de meestgenoemde motieven om niet te zoeken naar werk. Voor de partner staat dit 
op de eerste plaats, bij de respondent neemt het – na de eigen gezondheidsproblemen – 
de tweede plaats in. Nadere analyse leert dat het vooral vrouwen zijn die deze reden 
voor zichzelf opgeven; mannen noemen het eerder als een belangrijk motief voor hun 
( vrouwelijke) partner. Dit is in overeenstemming met eerder onderzoek, waaruit bleek 
dat (met name laagopgeleide) vrouwen minder uren betaald werk verrichten zolang zij 
nog kleine kinderen thuis hebben. Van de moeders die (tijdelijk) helemaal niet werken, 
geeft de helft te kennen dat zij dat ook niet willen veranderen, omdat zij het beter voor 
hun kind vinden (Portegijs et al. 2006: 1827; zie ook Cloïn 2008; Cloïn en Souren 2009).
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Tevredenheid met het inkomen dat men op dat moment genoot is ook een belangrijke 
reden om niet naar werk te zoeken. Aangezien de betrokkenen in 2004 allen behoorden 
tot een huishouden met een laag inkomen, is dit een enigszins onverwachte bevinding. 
Aanvullende analyses wijzen uit dat deze reden vooral is opgegeven door jongeren tot 
35 jaar en personen die de eigen gezondheid als goed of heel goed beoordelen. Dit sug
gereert dat het veelal gaat om mensen die hun geringe inkomen beschouwen als een 
tijdelijke situatie waar best mee valt te leven.

De vier subgroepen wijken weinig van elkaar af wat betreft de redenen die zij opgeven 
om niet naar (ander) werk te zoeken. Het meest opvallende verschil heeft te maken met 
de gerapporteerde aanwezigheid van gezondheidsproblemen bij de respondent. Bij de 
blijvend uitgestroomden stelt 20% van de nietwerkzoekenden dat dit motief op enig 
moment een rol heeft gespeeld; bij de blijvend armen is dit aandeel – met 79% – bijna 
viermaal zo groot.

Opmerkelijk is overigens het geringe aandeel personen dat aangeeft niet te zoeken 
vanwege de angst dat zij hun aanspraak op huurtoeslag of kwijtschelding van lokale 
heffingen (deels) kwijtraken. Slechts 3% van de nietwerkzoekenden noemt dit als reden 
om geen zoekactiviteiten te ondernemen. Deze bevinding wijst erop, in overeenstem
ming met eerdere studies (zie bv. Sadiraj et al. 2008), dat het gedragseffect van de 
armoedeval bij aanvullende inkomensafhankelijke regelingen beperkt is. Het armoede
valeffect op het zoekgedrag moet echter ook niet worden gebagatelliseerd: 14% van de 
nietwerk zoekenden stelt dat dit (mede) komt doordat zij er door te werken financieel 
onvoldoende op vooruit gaan, en 6% zegt dat de kosten van kinderopvang te hoog zijn.

De invloed van ‘probleemkenmerken’
Of iemand aan een (andere) baan komt, hangt voor een belangrijk deel af van zijn of 
haar zoekgedrag. Daarnaast kunnen echter factoren meespelen waar de werkzoekende 
zelf betrekkelijk weinig aan kan doen, maar die de kans op werk verkleinen omdat zij 
voor een werkgever een probleem vormen. Te denken valt aan de leeftijd van de betrok
kene (te jong of juist te oud), de opleiding en werkervaring, of een zichtbare handicap. 
Figuur 4.1 toont het aandeel werkzoekenden dat stelt dat dergelijke kenmerken van 
 henzelf dan wel van de partner een probleem vormen of hebben gevormd voor werk
gevers.
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Figuur 4.1
Aanwezigheid van ‘probleemkenmerken’, werkzoekenden 2007 (in gewogen procenten)
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Zoals figuur 4.1 laat zien, wordt de leeftijd het meest genoemd als obstakel waar werk
zoekenden naar eigen zeggen tegenaan lopen. Circa een derde van de werkzoekenden 
meent dat hun leeftijd een groot probleem is of is geweest voor potentiële werkgevers, 
terwijl nog eens 20% zegt dat het enigszins een probleem was. Nadere analyse leert dat 
er een verband bestaat met de feitelijke leeftijd: degenen die van een groot  probleem 
spreken, zijn gemiddeld tien jaar ouder dan degenen die hun leeftijd niet als een 
 probleemkenmerk zien (47 resp. 37 jaar).
Ook het gegeven dat men een tijd uit het arbeidsproces is geweest, vormt volgens een 
fors deel van de werkzoekenden een belemmering voor werkgevers. In totaal wordt dit 
kenmerk door bijna de helft van de betrokkenen genoemd. De gezondheid, de  opleiding, 
de werkervaring en het feit dat men een uitkering heeft of heeft gehad, volgen op 
afstand: over elk van deze kenmerken meent rond 30% van de werkzoekenden dat zij 
ongunstig zijn (geweest) voor de kans op een baan.

Bij een aantal van de onderzochte kenmerken blijken er verschillen tussen de vier sub
groepen. Zo stellen de blijvend armen relatief vaak, in 44% van de gevallen, dat hun te 
geringe werkervaring een probleem vormt, terwijl de teruggevallenen dit relatief vaak 
zeggen over hun herkomst of huidskleur (40%). Vanzelfsprekend heeft dit laatste ook 
te maken met het verhoudingsgewijs grote aandeel nietwesterse migranten onder de 
teruggevallenen (zie tabel 3.3). Ten aanzien van de kenmerken ‘uit het arbeidsproces 
geweest’ en ‘uitkeringsafhankelijkheid’ zijn er eveneens enkele verschillen tussen de 
subgroepen. Onder de blijvend uitgestroomden ligt het aandeel dat deze kenmerken als 
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problematisch voor werkgevers typeert, aanzienlijk lager dan onder de blijvend armen. 
Binnen de eerste categorie gaat het om respectievelijk 28% en 10%, binnen de laatste 
groep om 70% en 42%. Tot slot blijkt ook de reputatie van de buurt waarin men woont 
van invloed, althans in de perceptie van de betrokken werkzoekenden. Waar van de blij
vend uitgestroomden slechts een enkeling (1%) meent dat het wonen in een buurt met 
een slechte naam ongunstig uitpakt voor de kans om aan een baan te komen, geldt dit 
voor bijna een kwart (24%) van de blijvend armen.

4.2 Percepties over werk en inkomen

Volgens het in figuur 2.1 gepresenteerde conceptuele model zijn er verschillende 
 houdingen tegenover werk en inkomen die het zoekgedrag en daarmee uiteindelijk ook 
de kans op uitstroom uit de armoede kunnen beïnvloeden. Iemand die vooral – finan
ciële dan wel immateriële – voordelen ziet aan het hebben van werk, zal meer geneigd 
zijn actief te zoeken naar een baan dan iemand die de nadelen zwaarder vindt wegen. 
Hetzelfde geldt voor mensen die aan betaald werk een intrinsiek belang hechten of die 
van mening zijn dat werk iets is dat men ‘hoort’ te doen. In deze paragraaf gaan we na of 
degenen die in 2007 geen laag inkomen meer hebben, andere percepties over werk heb
ben dan  degenen die dat jaar nog steeds of opnieuw tot de arme huishoudens behoren. 
Allereerst laat tabel 4.3 per subgroep zien hoeveel procent van de nietwerkenden een 
baan zou willen hebben en welke overwegingen daarbij een rol spelen.

Uit tabel 4.3 blijkt dat, per subgroep, ruim een derde tot iets meer dan de helft van de 
nietwerkenden een betaalde baan zou willen hebben. In ten minste driekwart van de 
gevallen betreft dit een baan voor twaalf uur per week of meer. De wens om aan het werk 
te gaan staat veelal los van het hebben van een sollicitatieplicht; van degenen die te ken
nen geven aan de slag te willen, is hooguit 38% naar eigen zeggen sollicitatieplichtig.

Sociale contacten, een zinvolle tijdsbesteding en een hoger inkomen vormen de drie 
meestgenoemde redenen voor nietwerkenden om aan het werk te willen. Het carrière
perspectief doet er aanmerkelijk minder toe, al is hier een duidelijk verschil te zien 
tussen degenen die na 2004 blijvend uit de armoede zijn ontsnapt en degenen die op 
zeker moment weer in een armoedesituatie zijn teruggevallen. Bij de interpretatie van 
deze gegevens is terughoudendheid geboden, aangezien de berekeningen zijn gebaseerd 
op een gering aantal respondenten.
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Tabel 4.3

Werkbereidheid onder niet-werkenden en achterliggende redenen daartoe, per subgroep, 2007  

(in gewogen procenten)

geen laag inkomen meer nog steeds laag inkomen

blijvend uitge-
stroomden

latere
uitstromers

blijvend  
armen

terug-
gevallenen

niet-werkenden, totaal (n = 133)
wil werken, ten minste 1 uur per week 36 51 47 38
werkwillige niet-werkenden (n = 55):
wil ten minste 12 uur per week werken 77 87 76 100
heeft sollicitatieplicht 38 0 34 30

redenen om te willen werken
sociale contacten 93 63 80 58
zinvolle tijdsbesteding 66 86 71 80
hoger inkomen 59 40** 84 100
gezondheid staat het toe 54 21 55 64
gezinssituatie staat het toe 54 20 45 56
benutten opleiding en ervaring 45 37 70 87
gunstig voor carrière 16** 27 51 87**

**  Verschil met overige subgroepen is statistisch significant (p < 0,05); * significant verschil bij  
p < 0,10.

Bron: scp (lw w ’07); cbs (ips’04-’07) scp-bewerking

Ideeën over de waarde van werk
Mensen die betaalde arbeid beschouwen als iets wat men eenvoudigweg ‘hoort’ te doen 
en die daar ook een intrinsieke waarde aan toekennen, zullen meer moeite doen om 
aan het werk te komen en te blijven dan mensen voor wie arbeid geen centrale waarde 
 vertegenwoordigt. In de enquête is een aantal uitspraken opgenomen over de  betekenis 
van betaald werk, waaronder de stelling 'Eigenlijk moet iedereen kunnen kiezen of hij 
wil werken of niet' en 'Werken is een plicht die je hebt tegenover de maatschappij'. Zoals 
in hoofdstuk 2 is beschreven, geven deze algemene opvattingen weer in welke mate 
men de morele plicht tot betaald werk onderschrijft, oftewel het arbeidsethos. Bij elke 
uitspraak dienden de respondenten aan te geven in hoeverre zij het ermee eens waren. 
Waar nodig zijn de scores achteraf gehercodeerd, zodat bij alle items een hogere score 
verwijst naar een sterker arbeidsethos. Tabel 4.4 laat zien hoeveel procent van elk van de 
vier gevonden subgroepen blijk geeft van een sterk arbeidsethos.
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Tabel 4.4

Een sterk arbeidsethos, per subgroep, 2007 (in gewogen procenten)

geen laag inkomen meer nog steeds laag inkomen

blijvend uitge-
stroomden

latere
uitstromers

blijvend 
armen

terug-
gevallenen

wel of niet werken: vrije keuzea 60* 53 51 49
werken altijd op eerste plaats 17** 27 38** 34
genieten van leven = bereid tot hard 
werken

49** 60 61 70

werken plicht tegenover maatschappij 63 61 64 72
je zin doen pas als plicht is gedaan 55** 72 71 81
belangrijker dingen in leven dan 
 werkena

2 5 3 11

gemiddelde score arbeidsethos  
(n = 304)

3,01* 3,11 3,10 3,31*

a Sterk arbeidsethos blijkt uit percentage dat het met deze uitspraak oneens is.
** Verschil met overige subgroepen is statistisch significant (p < 0,05); * significant verschil bij  

p < 0,10.

Bron: scp (lw w ’07); cbs (ips’04-’07) scp-bewerking

Uit tabel 4.4 blijkt dat de blijvend uitgestroomden naar verhouding een gering arbeids
ethos vertonen. Zo ligt het aandeel dat het eens is met de uitspraak 'Werken moet altijd 
op de eerste plaats komen, ook als het minder vrije tijd betekent', binnen deze categorie 
beduidend lager dan binnen de overige drie subgroepen. Wel is een wat groter aandeel 
het oneens met de stelling 'Eigenlijk moet iedereen kunnen kiezen of hij wil werken of 
niet', maar dit vormt slechts een lichte compensatie. Een en ander heeft tot gevolg dat 
ook de gemiddelde schaalscore lager is dan die van de andere groepen.

De bevinding dat de blijvend uitgestroomden een relatief zwak arbeidsethos hebben, 
gaat tegen de verwachting in. Immers, van een groep die na 2004 blijvend boven de 
armoedegrens weet uit te komen, zou men denken dat betaalde arbeid een centrale 
plaats inneemt. Een mogelijke verklaring is dat het hier niet zozeer gaat om mensen die 
vanuit een nietwerkzame positie naar een baan zijn overgegaan. Zoals tabel 3.5 heeft 
laten zien, was voor bijna twee derde van de groep betaalde arbeid gedurende de gehele 
periode 20042007 de belangrijkste inkomensbron van het huishouden. De conclusie 
lijkt eerder te moeten zijn dat werkenden over het algemeen een zwakker arbeidsethos 
hebben dan nietwerkenden. Nadere analyse toont aan dat bij degenen die zelf werk
zaam waren op het moment van de enquête, ongeacht tot welke subgroep ze behoren,1 
hetzelfde antwoordpatroon optreedt als in het geval van de blijvend uitgestroomden. 
Daarnaast blijkt dat het geringere arbeidsethos van de werkenden niet zozeer gerelateerd 
is aan hun arbeidsmarktpositie, maar vooral aan kenmerken die in belangrijke mate de 
kans op werk bepalen. Het arbeidsethos is zwakker onder jongeren en hoogopgeleiden, 



62

uit de armoede werken

terwijl nietwesterse migranten – die vaak minder kansrijk zijn op de arbeidsmarkt – 
juist een relatief sterk ethos hebben. Overigens zijn in eerder onderzoek soortgelijke 
verbanden aangetroffen tussen arbeidsethos, arbeidsmarktpositie en individuele ken
merken (De Beer 2001: 170172).

Ideeën over de rol van mannen en vrouwen
In hoofdstuk 2 is uiteengezet dat, althans volgens de rantsoeneringstheorie van Fürsten
berg en Thrall (1975), bepaalde groepen in de bevolking volgens algemeen geaccepteerde 
opvattingen meer recht zouden hebben op een betaalde baan en ook meer de plicht om 
te werken. Zo zou, zeker in tijden van economische laagconjunctuur, de stilzwijgende 
norm gelden dat het verrichten van betaalde arbeid voor (gehuwde) mannen meer 
een recht is dan voor (gehuwde) vrouwen. In de enquête is de deelnemers een aantal 
 uitspraken voorgelegd over de rol die mannen en vrouwen spelen op de arbeidsmarkt 
en binnen het gezin. De respondenten konden aangeven in hoeverre zij het eens of 
oneens waren met onder meer de stelling 'Als slechts een van de ouders een baan kan 
hebben, zou dit de man moeten zijn' en 'Een vrouw is geschikter voor de opvoeding van 
kleine kinderen dan een man'. Alle uitspraken zijn zodanig gecodeerd dat een hogere 
score telkens verwijst naar een traditionele rolopvatting. Figuur 4.2 toont welk aandeel, 
 uitgesplitst naar geslacht, traditioneel reageert op de diverse uitspraken.

Figuur 4.2
Traditionele opvattingen over taakverdeling tussen mannen en vrouwen,a naar geslacht, 2007 
(in gewogen procenten)
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a Traditionele opvatting: (zeer) eens met ‘man heeft eerste recht op baan’, ‘moeder thuis voor kind’, 
‘vrouw geschikter voor opvoeding’ en ‘man sterkere binding met werk’; (zeer) oneens met ‘vader 
even goed in zorg voor kind’, ‘werk = persoonlijke voldoening’ en ‘man helft huishoudelijk werk’.

Bron: scp (lw w ’07)
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Over het algemeen blijken mannen en vrouwen weinig van elkaar te verschillen in hun 
opvattingen over hun rol op de arbeidsmarkt en in het gezin. De uitspraak dat vrouwen 
geschikter zijn dan mannen voor de opvoeding van kleine kinderen vormt hierop een 
uitzondering. Terwijl van de mannen een meerderheid instemt met deze stelling, geldt 
dit voor slechts circa een derde van de vrouwen. In lijn hiermee zijn vrouwen het daar
naast minder vaak oneens met de uitspraak dat vaders even goed in staat zijn voor de 
kinderen te zorgen als moeders. Ook in dit opzicht bedelen de mannen zich derhalve een 
traditionelere rol toe dan de vrouwen. De gevonden verschillen hebben echter weinig 
effect op de gemiddelde score over alle uitspraken heen. Hoewel het gemiddelde bij de 
mannen iets hoger ligt dan bij de vrouwen (resp. 2,7 en 2,5), betreft dit een statistisch 
nietsignificant verschil. Dezelfde uitkomsten treffen we aan als we alleen leden van 
paren bij de analyse betrekken: mannen en vrouwen verschillen van elkaar op de twee 
uitspraken over hun geschiktheid voor het opvoeden van kinderen (waarbij opnieuw 
mannen traditionelere opvattingen vertonen dan vrouwen), maar niet op de overige 
items of wat betreft de gemiddelde schaalscore. De gemiddelde schaalscores van de 
 onderscheiden subgroepen, tot slot, blijken evenmin van elkaar af te wijken: zij variëren 
van 2,5 (latere uitstromers en teruggevallenen) tot 2,7 (blijvend armen). De aanwezigheid 
van traditionele rolopvattingen houdt dus geen verband met de kans op ontsnapping uit 
een armoedesituatie.

Hoe normaal is het om niet te werken?
Het lijkt goed denkbaar dat het zoekgedrag – en daarmee de kans om via betaald werk 
uit de armoede te komen – beïnvloed wordt door de mate waarin het nietwerken als 
‘normaal’ wordt ervaren. Dit is bijvoorbeeld het geval indien men veel werklozen of 
arbeidsongeschikten in zijn of haar familie of vriendenkring heeft. Uit de gegevens 
blijkt dat mensen die zelf geen betaald werk verrichten, vaker en meer nietwerkenden 
kennen dan mensen die een baan hebben. Een op de vijf nietwerkenden kent ten 
minste drie arbeidsongeschikten en ruim een kwart (28%) kent ten minste drie werk
lozen. Binnen de groep die zelf wel werkt, gaat het om slechts 10% respectievelijk 13%. 
Sterke aanwijzingen dat het aantal nietwerkenden binnen de familie of onder iemands 
 vrienden en kennissen bepalend is voor de kans op ontsnapping uit de armoede zijn 
er echter niet. Weliswaar laat tabel 4.5 zien dat de blijvend uitgestroomden minder 
 werklozen en arbeidsongeschikten kennen dan de leden van de overige drie subgroepen, 
terwijl voor de blijvend armen het tegenovergestelde geldt. Voor geen van beide groepen 
is echter een verband aangetroffen met het al dan niet zoeken naar werk. Dat de blijvend 
uitgestroomden minder nietwerkenden kennen dan met name de blijvend armen, lijkt 
dan ook vooral te komen doordat eerstgenoemde categorie voor een veel groter deel 
bestaat uit mensen die zelf op het moment van de enquête werkzaam waren (72% versus 
20% van de blijvend armen). Het feit dat vrijwel alle gevonden verschillen wegvallen 
wanneer alleen de nietwerkenden bij de analyses worden betrokken, ondersteunt deze 
gedachte.
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Tabel 4.5

Werklozen en arbeidsongeschikten binnen de familie- en vriendenkring, per subgroep, 2007  

(in gewogen procenten)

geen laag inkomen meer nog steeds laag inkomen

blijvend 
uitgestroomden

latere
uitstromers blijvend armen teruggevallenen

totaal (n = 299)
kent werklozen

 geen 66** 64 47** 55
1 of 2 21 22 23 22
3 of meer 13** 14 30** 23

kent arbeidsongeschikten
geen 52 59 50 57
1 of 2 38** 25 28 30
3 of meer 10** 16 22** 14

** Verschil met overige subgroepen is statistisch significant (p < 0,05); * significant verschil bij  
p < 0,10.

Bron: scp (lw w ’07); cbs (ips’04-’07) scp-bewerking

Het kan ook voorkomen dat men het ‘normaal’ vindt dat mensen (soms) een periode 
van nietwerken meemaken omdat men er vanuit zijn of haar jeugd aan gewend is. Om 
dit na te gaan is in de enquête gevraagd of de eigen vader wel eens langdurig werkloos is 
geweest. Personen die op dat moment zelf nietwerkzaam waren, blijken relatief vaak al 
eerder – via de vader – met werkloosheid in aanraking te zijn gekomen: van hen vermeldt 
20% een werkloze vader, tegenover 13% van de groep werkenden. Opnieuw is er echter 
weinig reden aan te nemen dat de kans op uitstroom uit armoede erdoor bepaald wordt. 
De enige subgroep die van de overige drie verschilt wat betreft het aandeel personen 
van wie de vader ooit werkloos is geweest, betreft de latere uitstromers. Binnen deze 
groep ligt het aandeel met een werkloze vader statistisch significant lager dan binnen de 
 andere groepen (6% resp. 20%).

Wanneer mensen in de omgeving kennelijk zonder meer accepteren dat iemand geen 
baan heeft, is de kans groot dat de persoon dit zelf ook als een normaal verschijnsel 
 beschouwt of gaat beschouwen. In de enquête is aan de nietwerkenden gevraagd of zij 
wel eens commentaar hebben gekregen op het feit dat zij geen betaald werk verrichten 
en hoe ze hier dan op reageren. In totaal geeft ruim een kwart te kennen dat familie
leden en vrienden wel eens toespelingen of stekelige opmerkingen hebben gemaakt. De 
vier subgroepen verschillen in dit opzicht niet van elkaar, zodat de conclusie luidt dat 
er geen verband is met de kans op ontsnapping uit de armoede. Ook de reacties op het 
commentaar zijn, ongeacht tot welke subgroep men behoort, vrijwel aan elkaar gelijk. 
Van de twee categorieën die in 2007 nog of weer een laag inkomen hadden, de blijvend 
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armen en de teruggevallenen, stelt een kleine meerderheid dat zij de opmerkingen 
 tamelijk of zeer vervelend vinden. In de twee groepen die in 2007 waren uitgestroomd, 
ligt dit juist andersom: hier vormen degenen die er vrij onverschillig onder blijven net 
een meerderheid.

4.3 Het belang van zoekgedrag en opvattingen over werk voor ontsnapping uit 
armoede

In de voorgaande paragrafen is voor een groot aantal factoren nagegaan of zij gerela
teerd zijn aan een eventuele transitie uit armoede. Onderzocht is of degenen die na 
2004 boven de armoedegrens zijn uitgekomen, verschilden van degenen die in 2007 nog 
steeds of opnieuw een laag inkomen hadden wat betreft onder meer het zoeken naar 
werk, de aanwezigheid van kenmerken die de arbeidsmarktkansen kunnen verkleinen, 
het arbeidsethos en de ‘normaalheid’ van nietwerken. Tot nog toe zijn deze verbanden 
bivariaat onderzocht, zonder rekening te houden met de eventuele onderlinge relaties 
tussen de factoren of met de invloed van achtergrondkenmerken. Nu gaan we over tot 
multivariate analyses, waarbij hier wel voor gecorrigeerd wordt.

Bij de analyses zijn alleen factoren betrokken die betrekking hebben op de g ehele 
respons groep. Dit betekent dat bijvoorbeeld de redenen om te willen werken 
(zie  tabel 4.3) buiten beschouwing blijven, aangezien de desbetreffende vragen alleen 
aan nietwerkenden zijn voorgelegd. De redenen waarom mensen geen actie onder
nemen om aan een (andere) baan te komen, zijn alleen aan de nietwerkzoekenden 
voorgelegd en blijven daarom eveneens buiten de analyses. Gezien het belang van de 
gezondheid in dit verband (zie tabel 4.2) hebben we echter besloten om wel het ach
tergrondkenmerk ‘subjectieve gezondheid’ mee te nemen in de berekeningen. Uit 
hoofdstuk 3 kwam al naar voren dat de gevonden subgroepen van elkaar verschillen wat 
betreft hun oordeel over de eigen gezondheid.

Uiteindelijk is voor vier factoren nagegaan in hoeverre zij, rekening houdend met elkaars 
invloed en die van een aantal achtergrondkenmerken, het behoren tot een bepaalde 
subgroep voorspellen:
− het zoekgedrag: wel/niet gezocht naar (andere) baan
− het arbeidsethos (gemiddelde schaalscore)
− de aanwezigheid van ten minste drie werklozen in familie of vriendenkring
− de subjectieve gezondheid
Net als in hoofdstuk 3 zijn de analyses uitgevoerd met behulp van logistische regressie
analyses.

Tabel 4.6 laat allereerst zien dat mensen met een sterk arbeidsethos en mensen die ten 
minste drie werklozen kennen minder kans hebben om tot de blijvend uitgestroomden te 
behoren. Ook mensen die hun gezondheid als slecht beoordelen, behoren minder vaak 
tot de groep die direct na 2004 boven de armoedegrens is uitgekomen en gebleven. 
Geen van deze effecten blijft echter gehandhaafd nadat rekening is gehouden met de 
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invloed van het geslacht, de leeftijd en etnische herkomst, het opleidingsniveau en het 
type huishouden waartoe men behoort. Zoals we in hoofdstuk 3 al zagen, zijn het vooral 
autochtone Nederlanders en leden van paren, met of zonder minderjarige kinderen, 
die deel uitmaken van de blijvend uitgestroomden. Nu blijkt dat de subjectieve gezond
heid daarbovenop geen invloed uitoefent, evenmin als het arbeidsethos of het aantal 
werklozen in de familie of de vriendenkring. Overigens was eerder al gesuggereerd dat 
de bevinding dat de blijvend uitgestroomden minder nietwerkenden kennen vooral 
voortkomt uit het feit dat deze subgroep voor een groot deel bestaat uit mensen die zelf 
werkzaam zijn. Ook het betrekkelijk zwakke arbeidsethos heeft daarmee te maken, hoe
wel het vooral is toe te schrijven aan de kenmerken die de kans op werk doen verhogen. 
Jongeren, hoger opgeleiden en autochtonen, van wie de kansen op de arbeidsmarkt vaak 
gunstig zijn, hebben over het algemeen een zwakker arbeidsethos dan respectievelijk 
ouderen, laagopgeleiden en personen met een nietwesterse herkomst.

Tabel 4.6

Invloed van opvattingen en omstandigheden op uitstroom uit armoede (in odds ratios op basis van 

gewogen, ongestandaardiseerde variabelen)

geen laag inkomen meer nog steeds laag inkomen

blijvend uitge-
stroomden

latere
uitstromers blijvend armen terug gevallenen

ongecorrigeerd
gezocht naar (ander) werk 1,08 n.s. 1,77 * 0,50 ** 1,51 n.s.
arbeidsethos 0,72 * 1,07 n.s. 1,04 n.s. 1,99 *
kent 3 of meer werklozen 0,49 ** 0,59 n.s. 2,29 ** 1,61 n.s.
ervaren gezondheid (vrij) slecht 0,32 ** 0,53 n.s. 2,91 ** 2,22 *

gecorrigeerda

gezocht naar (ander) werk 0,90 n.s. 1,89 * 0,57 n.s. 1,31 n.s.
arbeidsethos 1,10 n.s. 1,17 n.s. 0,68 n.s. 1,62 n.s.
kent 3 of meer werklozen 0,65 n.s. 0,63 n.s. 1,95 * 1,46 n.s.
ervaren gezondheid (vrij) slecht 0,59 n.s. 0,58 n.s. 1,62 n.s. 1,85 n.s.

a De voorspellers gecorrigeerd voor elkaar en voor geslacht, leeftijd, etnische herkomst, 
samenstelling van het huishouden en opleidingsniveau.

** Statistisch significant effect bij p < 0,05; * significant effect bij p < 0,10.

Bron: scp (lw w ’07); cbs (ips’04-’07) scp-bewerking

Uit de berekeningen blijkt verder dat van de genoemde factoren alleen het zoekgedrag 
kan voorspellen of men tot de latere uitstromers behoort. Personen die in de periode 2004
2007 naar een (andere) betaalde baan hebben gezocht, hebben een bijna tweemaal zo 
grote kans om tot deze groep te behoren als personen die niet hebben gezocht. Dit effect 
blijft ook gehandhaafd nadat gecorrigeerd is voor de invloed van het geslacht, de leeftijd 
en etnische herkomst, het opleidingsniveau en de samenstelling van het huishouden. 
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Nadere analyse leert dat vooral de overgang van nul werkenden naar ten minste één 
 werkende (zie tabel 3.6 en 3.7) bepalend is voor het behoren tot de latere uitstromers; 
zodra deze voorspellende factor in de analyse wordt opgenomen valt het effect van het 
zoekgedrag weg. Behalve het zoekgedrag c.q. het vinden van een baan door minimaal 
een persoon in het huishouden is alleen het geslacht nog van belang. Zoals hoofdstuk 3 
al liet zien, hebben mannen aanzienlijk meer kans om tot de latere uitstromers te 
 behoren dan vrouwen.

Het behoren tot de subgroep ‘teruggevallenen’ blijkt nauwelijks door zoekgedrag, op
vattingen of omstandigheden te kunnen worden voorspeld. Ongecorrigeerd voor de 
invloed van andere factoren is er nog wel een verband met het arbeidsethos en met de 
subjectieve gezondheid: mensen met een sterk ethos of mensen die hun gezondheid als 
(tamelijk) slecht ervaren, behoren relatief vaak tot de teruggevallenen. Rekening hou
dend met de leeftijd en de etnische herkomst van de betrokkenen blijven deze effecten 
echter niet behouden. Net als hoofdstuk 3 al liet zien, zijn het vooral jongeren en niet
westerse migranten die kans lopen tot de teruggevallenen te behoren.

De kans om deel uit te maken van de blijvend armen, tot slot, hangt af van het zoekgedrag, 
het aantal werklozen dat men kent en de ervaren gezondheid. Logischerwijze zijn het 
vooral mensen die niet naar betaald werk hebben gezocht die relatief vaak tot deze groep 
behoren. Hetzelfde geldt voor mensen die ten minste drie werklozen persoonlijk kennen 
en voor mensen die negatief oordelen over de eigen gezondheid. Na correctie voor het 
gegeven dat zich onder de blijvend armen naar verhouding veel ouderen, alleenstaanden 
en nietwesterse migranten bevinden, verzwakt echter de invloed van het (ontbreken 
van) zoekgedrag en van de (slechte) gezondheid. Alleen het effect van het aantal werk
lozen binnen de familie en onder bekenden is dan nog statistisch significant. Eerder is al 
aangegeven dat dit wellicht een gevolg is van het feit dat veruit de meeste betrokkenen 
zelf nietwerkzaam zijn.

Al met al suggereren de bevindingen dat het voor de kans op (definitieve) uitstroom 
uit de armoede vooral van belang is of er sprake is van achtergrondkenmerken die 
gunstig zijn voor de kansen op de arbeidsmarkt. Vooral de etnische herkomst is in dit 
verband belangrijk; voor autochtone Nederlanders is de kans om blijvend boven de lage 
inkomensgrens te komen, duidelijk groter dan voor nietwesterse migranten. Daarnaast 
is er een verband met wijzigingen in de arbeidsmarktpositie, zoals beschreven in hoofd
stuk 3: de kans om tot de blijvend uitgestroomden dan wel de latere uitstromers te 
behoren is groter voor huishoudens waarin het aantal werkenden is gestegen of waarin 
het arbeidsinkomen om een andere reden is toegenomen, bijvoorbeeld door uitbreiding 
van het aantal arbeidsuren of het vinden van een beter betaalde baan. Het belang van 
 opvattingen over bijvoorbeeld de waarde van werk is daarentegen zeer beperkt. Voor 
zover er relaties met de kans op uitstroom zijn aangetroffen, vallen die weg wanneer 
rekening wordt gehouden met de invloed van achtergrondkenmerken als leeftijd en 
etnische herkomst of met de arbeidsmarktpositie van de betrokkenen.
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Noot

1 Om vertekening van de resultaten te voorkomen, is de groep ‘blijvend uitgestroomden’ bij deze extra 

analyses buiten beschouwing gelaten. Ruim de helft (56%) van degenen die op het moment van de 

enquête ten minste één uur per week betaald werk verrichtten, behoort namelijk tot deze subgroep. 

Nog eens een kwart van de werkenden behoort tot de latere uitstromers en 8% tot de groep ‘terug

gevallenen’. De resterende 11% zijn ‘blijvend armen’.
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Summ ary and conclusion

Working their way out of poverty; How (many) people 
escape from poverty

Summary and conclusion

This report describes a study of the reasons why poverty ends – or continues. The study 
is concerned primarily with ascertaining the factors that determine whether people 
succeed in escaping from poverty, measured against the ‘lowincome threshold’. For 
a single person in the Netherlands, this threshold corresponded to eur 860 net per 
month in 2004 and eur 900 net per month in 2007. These two years mark the start and 
end of the period covered in the study. In 2007 a sample was approached consisting of 
people aged under 65 who were members of a household that had a low income in 2004. 
More than 300 respondents were interviewed on aspects including their jobseeking 
behaviour, their personal circumstances and their views on working and not working. 
Statistics Netherlands (cbs) later enriched the survey data with administrative income 
data from the years 2002 to 2007 inclusive. This made it possible to determine whether 
the low income continued after 2004 and also to relate the data to (changes in) the main 
source of household income and the duration of the poverty.

This chapter summarises the findings of the study and answers the following four 
 questions:
− Did people who were in a lowincome household in 2004 still have a low income in 

2007?
− If people no longer had a low income in 2007, was this because they had found work?
− Did people who made more effort to find work escape from poverty more often than 

people who made less effort?
− Why do some people not look for work or not try to end their poverty?

Research question 1: Once poor, always poor?
Poverty is a temporary state in the majority of cases, but that majority is a relatively 
small one. All respondents interviewed in this study were by definition members of a 
household with a low income in 2004. Three years later, in 2007, 60% had managed to 
move out of poverty.

Twothirds of those who had escaped from poverty (42% of total) were households 
whose income was already above the lowincome threshold in 2005 and remained so 
thereafter. The rest (18% of total) escaped from poverty later, in 2006 or 2007. These two 
categories are described here respectively as the ‘permanent escapers’ and the ‘later 
escapers’.

40% of the total group were also in a lowincome household in 2007. One in five of them 
(10% of total) were households which had initially escaped from poverty but had fallen 
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back into poverty later. The remainder (30% of total) were households which had had to 
live on a low income throughout the entire period since 2004. These two subgroups are 
referred to here as the ‘relapsed poor’ and the ‘continuously poor’, respectively.

Most people who were living in a poor household in 2004 had also been on a low income 
in the two preceding years. Calculated across the group as a whole, for just over a quar
ter (27%) 2004 was the only year in which they had been poor; 21% had lived in poverty 
throughout the entire period from 2002 to 2007 inclusive.

Research question 2: What works as a way out of poverty?
Having or finding work does not in itself guarantee freedom from or escape from 
 poverty. However, where people do rise above the lowincome threshold, this is attribut
able in the vast majority of cases to the fact that they have found paid work or increased 
the hours they work.

The study shows that in 2004, the first year in which all respondents were by definition 
classed as poor, paid work was in many cases already the main source of household in
come; more than a quarter (27%) were receiving a wage and a further 16% derived their 
income mainly from business profits. In some cases these will be households which 
(still) had to survive on benefit for a part of the year. The rest are households which did 
not climb above the lowincome threshold even though they were receiving income 
from employment for the whole year.

Three years later, in 2007, paid work was the main source of income for just over half the 
total group: for 32% of households this income took the form of wages, while for 22% it 
consisted of business profits. As expected, the percentages are considerably higher with
in the two subgroups which had escaped from poverty than in the groups which still – or 
again – had a low income. This applies particularly for the permanent escapers: wages or 
profits were the main source of income for a total of 83% of this group, compared with 
68% of the later escapers. Once again, however, it transpires that having paid work does 
not automatically mean that someone is not poor: 40% of those who had fallen back 
into poverty were still dependent mainly on paid work, and also one in six (16%) of the 
 continuously poor derived most of their income from paid work.

Although paid work thus offers no guarantee of an escape from poverty, the converse is 
that few people escape from poverty without finding (or changing) work; a huge major
ity of the households which had moved out of poverty in the study had done so thanks to 
an increase in their income from employment. For the permanent escapers, this means 
either an increase in the number of working members of the household or – where that 
number remained unchanged – either an increase in the number of hours worked or 
finding a betterpaid job. For the later escapers, the main factor was a transition from 
a nonworking household to a household where at least one person had a job. It is also 
relatively common in this group a change in the family composition is accompanied by 
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a change in the number of working household members, for example where a working 
partner joins the household.

This study also investigated whether people’s own ideas about the value of work, and 
also their views on how ‘normal’ it is not to work, play a role in escaping from poverty. 
The permanent escapers were found to endorse the moral work ethic to a slightly lesser 
extent than the other three subgroups, while the opposite applies for the continuously 
poor. This can be explained by the background characteristics of those concerned: 
young people, people with a native Dutch background and people with a high education 
level – groups that are in a strong position on the labour market and that are relatively 
well represented among the permanent escapers and weakly represented among the 
 continuously poor – have a relatively low work ethic. After correcting for the influence 
of factors such as age, ethnic origin and education level, any relationship between work 
ethic and whether someone belongs to the permanent escapers or the continuously 
poor disappears.

Whether or not someone regards not working as ‘normal’ depends on whether they are 
or have in the past been accustomed to unemployment within their family or circle of 
friends. The figures show that people who do not themselves perform paid work know 
more other people who are not working than do people who have a job. Nonworkers 
have also more often been confronted with unemployment in their youth; they more 
often reported in the survey that their father was occasionally longterm unemployed. It 
is however unlikely that these factors are related to the chance of escaping from poverty: 
although permanent escapers less often report that they know three or more people who 
are unemployed or unfit for work, especially in comparison with the continuously poor, 
this is because the proportion of working people in the former subgroup is much higher 
than in the latter group. A relationship with jobseeking behaviour was not found.

Research question 3: Does more jobseeking mean less poverty?
Making more efforts to find work does not automatically lead to an exit from poverty. 
Within the biggest group of those who had moved out of poverty in the study (the per
manent escapers), only 47% reported that they had looked for work. This may be because 
the majority of this group were people for whom paid work was the main source of 
income during the entire period considered (2004  2007).

The later escapers contain a relatively high proportion of jobseekers (57%), but this also 
applies for the relapsed poor (55%). This latter subgroup contains a relatively high pro
portion of households which alternate periods of benefit dependency with periods of 
employment.

As expected, the proportion of jobseekers is lowest among the continuously poor; the 
percentage of this subgroup who reported that they had looked for work in the 3.5 years 
preceding the survey was just 34%.
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The scores that jobseekers award for their own efforts to find (new) work are striking: the 
two categories that were still poor or who had fallen back into poverty in 2007 (the con
tinuously poor and the relapsed poor) give themselves a higher score on average (6.0 and 
5.9, respectively) than the permanent escapers and later escapers (5.1 and 5.2, respective
ly). The lower scores from the latter two groups may be related to their more favourable 
characteristics, which mean that they have to make less effort to find (new or different) 
work. Moreover, they were often already in paid work in 2004, and may therefore have 
seen little reason to look for work intensively.

As stated, the continuously poor report less often than the other categories that they 
have looked for work. Moreover, they have had the least success in their quest for work: 
only just over a third of jobseekers in this subgroup report that they have found new or 
different work, compared with between half and almost twothirds of jobseekers in the 
other three subgroups.

The reason for this difference in the proportion of people who succeed in finding work 
does not lie in the search channels used; according to the study, these channels are virtu
ally the same in all groups; for example, a majority of jobseekers in all four subgroups 
had applied for jobs. In addition, searching for vacancies on the Internet and asking 
around about jobs are popular search methods in all four categories. The only search 
channel in which the continuously poor differ from the other three subgroups is asking 
about work from a previous employer; the continuously poor do this much less often. 
This is probably because of their more limited employment history, which means they 
have less opportunity to approach former employers. It is however questionable whether 
this is decisive in determining their lower success in finding paid work, since this search 
method is also cited the least often in the other three groups.

A better explanation may be that the continuously poor have characteristics that make 
them less attractive to potential employers: too old or too young, too little work ex
perience or an education which does not match the job in question. The survey asked 
about various characteristics to see whether respondents felt that these formed (or had 
formed) an obstacle for employers in their case. At least compared to the permanent 
escapers, the continuously poor much more often reported that prospective employers 
found their lack of work experience problematic, and also the fact that they had been out 
of the employment process and were receiving benefit. They also characterised living in 
a neighbourhood with a bad reputation as having a detrimental effect on their chance of 
finding work. The relapsed poor, a group which contains a relatively high proportion of 
nonWestern migrants, stand out because they relatively often claim that their origin or 
skin colour has a negative impact on their labour market chances.

Research question 4: Why doesn’t everyone look for work?
Why people do not look for work as a way of escaping from poverty appears to be mainly 
a question of circumstances and preferences. Health complaints are the most frequently 
cited reason for not looking for work. This applies in particular for the continuously 
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poor: almost 80% of the nonjobseekers in this group cite problems with their health, 
four times as many as in the group of permanent escapers.

Another frequently cited reason for not looking for work is the presence of (young) 
children; people feel it is better for children if there is a parent at home, especially the 
mother. This corresponds with findings from earlier studies, which show that many 
women work fewer hours when they have small children living at home.

Satisfaction with their current income is the third most frequently cited motive for not 
looking for work. Closer analysis reveals that young people (aged up to 35 years) and 
people who regard their own health as good or very good give this reason most often. 
It would seem that these are people who regard living on a low income as a temporary 
 situation which is perfectly bearable.

Fear of losing all or part of their entitlement to rent benefit or exemption from local 
taxes is rarely given as a reason for not looking for work; at most 3% report that this 
 motive plays a role. In line with earlier research, this finding suggests that the effect 
of the poverty trap on jobseeking behaviour is limited with respect to supplementary 
incomedependent benefits. At the same time, the perception (or the reality) that accept
ing work will not lead to an improvement in income is most definitely a reason for some 
people not to look for work; almost 15% of nonjobseekers reported that they would gain 
too little financial benefit from working, while more than 5% cited the high costs of 
childcare.

A few conclusions
As earlier research has also shown, paid work can be accompanied by poverty. Paid work 
thus offers no guarantee that people will not be poor or will escape from an existing sit
uation of poverty. At the same time, however, in almost all cases where households have 
seen their income rise above the poverty line, this is because their income from employ
ment has increased. This could be because they have moved from being a nonworking 
to a working household, because the number of working members of the household 
has increased or because one or more household members has increased their working 
hours or begun earning a bigger wage. Finding a (working) partner can also play a role. 
It is therefore logical for policy to continue to focus on paid work as a means of lifting 
people out of poverty.

The study also shows that the proportion of jobseekers in the subgroups studied varies 
between 34% and 57%. A high proportion of poor people have thus not looked for work 
in the last 3.5 years. Health problems are the main reason cited for not seeking work. 
Even for those who have looked for work, poor health is an obstacle: around 30% of job
seekers say their health has had a negative effect on their chances of finding work. This 
obstacle to seeking and finding paid work may accordingly warrant (even) more atten
tion in policy.
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Beyond this, whether or not people have characteristics that increase their opportunities 
on the labour market is of particular importance for their chance of (permanently) mov
ing out of poverty. Ethnic origin plays a particular role in this connection: indigenous 
Dutch citizens have a substantially greater chance of staying permanently above the low
income threshold than nonWestern migrants. Views and motives, for example on the 
value of work or the division of roles between men and women on the labour market and 
in the family, are much less important and, particularly when allowance is made for the 
influence of the labour market position of those concerned or their age or ethnic origin, 
have virtually no influence.
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2009/10 Gelukkig voor de klas?. Leraren voortgezet onderwijs over hun werk. Ria Vogels.
  isbn 9789037703405
2009/11 Rules of Relief. Institutions of social security, and their impact (2009). J.C. Vrooman.
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Carola Simon. isbn 9037702627
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Wmo Evaluatie. Eerste tussenrapportage. De invoering van de Wmo: gemeentelijk beleid in 2007 (2008). 
Gijs van Houten, Mathijs Tuynman en Rob Gilsing. isbn 9789037703900

Wmo Evaluatie. Tweede tussenrapportage. Ondersteuning en participatie van mensen met een lichamelijke 
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Ab van der Torre, Evelien Eggink. isbn  9789037704150
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NL Kids online. Risico’s en kansen van internetgebruik onder jongeren (2010). Jos de Haan. 
isbn 9789037704303
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