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Kennis over de leefsituatie van de minima

1.1 De onzichtbare gezichten van armoede
Armoede kent vele gezichten. De ervaringen van mensen die langdurig in
armoede leven komen vooral tot uitdrukking in het ontbreken van een
perspectief op een beter leven. De afwezigheid van perspectief kan voor
mensen leiden tot een negatieve neergaande spiraal. Die spiraal loopt langs
kenmerkende gevolgen als schaamte, apathie, aangetast zelfrespect,
eenzaamheid, gevoelens van afhankelijkheid jegens een uitkeringsinstantie,
en sociale uitsluiting. Deze gezichten van armoede hebben gemeen dat ze
niet zichtbaar zijn voor de buitenwereld. En juist die onzichtbaarheid heeft
tot gevolg dat veel mensen ‘nergens in beeld’ zijn. Over deze mensen gaat
dit rapport.
Kennis over de beleving van de minima van hun leefsituatie en hun welzijn is
onontbeerlijk voor een beter armoedebeleid. Mensen hebben zelf niet altijd
invloed op de oorzaken van hun armoede, maar zij zijn wel het beginpunt
van het ontwikkelen van een beter toekomstperspectief (Nederland,
Stavenuiter & Wentink, 2007). Dit rapport gaat over het dagelijkse leven van
de ‘verborgen’ minima in Roosendaal. Hun verhalen bieden aanknopingspunten voor politici, ambtenaren, professionals en belangenbehartigers die de
intentie hebben om mensen te ondersteunen bij het uit de negatieve spiraal
van armoede komen.

1.2 De Samen Tegen Armoedeteams (STA-teams) in Roosendaal
Dit rapport is gebaseerd op de levensverhalen van meer dan driehonderd
mensen die leven in een situatie van langdurige armoede. Hun verhaal is
gehoord en opgetekend door andere minima. Deze mensen hebben zelf ook
recente ervaring met het leven van een minimuminkomen. Deze aanpak is
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onderdeel van het armoedebeleid in Roosendaal. Dit beleid heeft een brede
doelstelling: ‘Het tegengaan van een langdurig gebrek aan toekomstperspectief van kwetsbare groepen in de samenleving, het verbeteren van de
materiële situatie van gezinnen en huishoudens met een minimuminkomen
en het doorbreken en voorkomen van sociaal isolement.’ De gemeente is in
2007 met deze concrete aanpak begonnen, omdat er ‘Roosendalers zijn die
buiten de boot vallen en geen aansluiting hebben met de samenleving.’ Het
gaat de gemeente om het bestrijden van de negatieve gevolgen van armoede voor de sociale participatie van mensen, voor hun gezondheid, huisvesting, kansen op onderwijs en arbeid, hun kwaliteit van leven, en de toekomst van hun kinderen.

Het project ‘STA-teams’ is in het jaar 2007 opgezet. Het is een project op
het kruispunt van de Wmo en de Wwb. Het is aan de ene kant een re-integratietraject, want bijstandsgerechtigden krijgen een aanstelling bij de
lokale welzijnsinstelling. Hun werk ligt direct op het terrein van de Wmo,
namelijk het bevorderen van de participatie en de zelfredzaamheid van
kwetsbare groepen. Als onderdeel van het project STA-teams trekken teams
van ex-bijstandsgerechtigden de wijk in. Daar sporen de teamleden de
mensen op die in een armoedesituatie leven en waar de gemeente geen
contact mee heeft. Met hen vindt een gesprek plaats over hun leefsituatie
en ze krijgen informatie over de voorzieningen waar ze recht op hebben. Ze
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krijgen ondersteuning bij het zetten van de eerste stappen om ook echt
gebruik te gaan maken van die voorzieningen en zo iets aan hun leefsituatie
te verbeteren.
De leden van de STA-teams zijn geselecteerd uit de bijstandsgerechtigden
van de gemeente Roosendaal. Ze hebben recente ervaring met het leven van
een minimuminkomen. Bij het SIW, de welzijnsinstelling in Roosendaal,
hebben ze een parttime aanstelling. De STA-teams zijn begonnen in twee
pilotwijken, maar ondertussen werken de STA-teams ook in andere wijken
van Roosendaal.
In het jaar 2008 waren er elf leden van de STA-teams aan het werk. Hun
werk bestond en bestaat nu nog steeds uit het maken van contact met
‘verborgen minima’. Dit gebeurt door actief op zoek te gaan naar mensen.
Het contact leggen gebeurt op verschillende manieren: de STA-teamleden
spreken mensen aan bij de voedselbank en bij de Aldi, geven voorlichting bij
een taalcursus en bij de Marokkaanse en Turkse vereniging, staan in een
kraampje op Koninginnedag, verspreiden huis aan huis een uitnodigingsbrief
voor een gesprek en komen de week daarna aan de deur. Vervolgens hebben
de STA-teamleden gesprekken met deze mensen, vaak bij hen thuis. In het
jaar 2008 hebben de STA-teams met 337 mensen een gesprek gevoerd. De
methodiek bestaat uit het voeren van open gesprekken over de dag- en
weekbesteding, aan de hand van een lijst met onderwerpen (zie Bijlage 2).
De leden van de STA-teams doen verslag van deze gesprekken volgens een
format. Ook ondersteunen ze de minima daadwerkelijk richting het aanvragen van voorzieningen (door hen te informeren over voorzieningen en
loketbegeleiding). De werkzaamheden worden door een duoteam uitgevoerd.
Voor al de onderdelen van het werk krijgen de STA-teamleden een training.
Belangrijk is dat de STA-teamleden weten hoe het voelt om van weinig
geld te moeten leven. Dit blijkt tijdens de huisbezoeken groot vertrouwen te
wekken bij de geïnterviewden. De STA-teamleden worden over het algemeen
hartelijk verwelkomd en ze krijgen veel te horen. Een STA-teamlid vertelt
dat ze nog nooit een vervelende reactie heeft gekregen. ‘De mensen bij wie
we langskomen zijn meestal heel positief. Sommige mensen zijn zo blij, ons
bezoek maakt hun hele dag.’ De STA-teams luisteren vooral naar mensen en
geven hen de ruimte om hun verhaal te vertellen. Een van hen zegt hierover:
‘Wanneer je bij mensen langsgaat, zijn ze in het begin soms wat terughoudend. Tot dat we bij een punt komen waarover ze echt een verhaal hebben,
bijvoorbeeld een probleem bij het aanvragen van bijzondere bijstand. Vanaf
dat moment is meestal het ijs gebroken en beginnen de mensen te vertellen.’
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De STA-teams verzamelen een schat aan informatie over de onzichtbare
gezichten van langdurige armoede. Het zijn gegevens waar het armoedebeleid mee kan worden verbeterd. De inhoud van dit rapport laat zien waar de
ondersteuningbehoeften van mensen met een langdurig minimuminkomen
liggen en welke aanknopingspunten dit biedt voor een beter ondersteunend
armoedebeleid. Om die informatie uit alle verzamelde levensverhalen te
kunnen halen, maken we eerst een indeling in huishoudtypen; vervolgens
gaan we na in welke leefdomeinen de respondenten participeren, en tot slot
analyseren we het probleem van de sociale uitsluiting aan de hand van de
begrippen draagkracht versus draaglast. Hieronder zullen we de drie
analyseniveaus nader toelichten.
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1.3 De verschillende huishoudtypen van de minima
De STA-teamleden hebben in 2008 met 337 mensen een gesprek gevoerd. Om
kennis te maken met deze groep geven we eerst een aantal achtergrondgegevens. Iets meer dan de helft van de gesprekken is gevoerd met een vrouw,
een kwart met een man, en in ongeveer een vijfde van de gevallen waren
zowel de man als de vrouw aanwezig tijdens het gesprek.
Twee vijfde van de geïnterviewden is van Nederlandse afkomst en drie
vijfde is van buitenlandse afkomst. De Turken vormen hiervan de grootste
etnische groep; zo is een vijfde van de geïnterviewden van Turkse afkomst.
Bijna een tiende is van Marokkaanse afkomst. Het aandeel Surinamers is één
procent, en iets meer dan een tiende deel van de geïnterviewden komt uit
Afrikaanse landen, zoals Angola, Kongo of Somalië. De overige respondenten
(ongeveer een vijfde) komt uit een ander land, bijvoorbeeld Afghanistan,
Frankrijk, Indonesië of Irak.
Wat betreft de inkomenspositie van de 337 huishoudens heeft ongeveer
een derde deel van de huishoudens een baan met alleen een minimuminkomen. Vaak wordt deze groep aangeduid als ‘de werkende armen’. Tweederde
van de geïnterviewde minima heeft een uitkering, voor een deel gecombineerd met een betaalde baan. Bijna de helft van die mensen met een
uitkering heeft een Wwb-uitkering. In een derde van die gevallen gaat het
om huishoudens met een betaalde baan, waarbij de Wwb de aanvulling tot
een minimuminkomen vormt. Ook hebben veel huishoudens AOW, in ongeveer twee derde van de gevallen aangevuld met een klein pensioentje.
Verder zijn er veel huishoudens met WW-uitkeringen (in een vijfde deel in
combinatie met een betaalde baan) en WAO-uitkeringen (in de helft van de
gevallen samen met betaald werk). In de onderstaande tabel staat een
overzicht van het type inkomens van de huishoudens. Eén groep mensen valt
onder de categorie ‘Anders’. Zij hebben een type inkomen dat niet in de lijst
genoemd is, bijvoorbeeld ziekengeld via de werkgever, studiefinanciering en
een (bij)baan, AOW en een minimuminkomen, alimentatie en een arbeidsongeschiktheidsuitkering, WAO en ziekengeld vanuit de ziektewet of een
weduwepensioen. Vijf huishoudens hebben op dit moment geen inkomen.
Het gaat bijvoorbeeld om een alleenstaande man van 38 jaar. Zijn WW-uitkering is nog niet geregeld, omdat hij gedurende een periode was opgenomen
in een psychiatrisch ziekenhuis. Een ander voorbeeld betreft een jonge
vrouw die door een scheiding geen onderdak heeft. Zij verblijft tijdelijk bij
een vriendin. Haar verblijfsvergunning is niet geregeld; daardoor heeft zij
geen werkvergunning en kan ze nog geen beroep doen op een uitkering.
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Tabel 1: Inkomen van de huishoudens
Aantal

Percentage

Werknemer met minimuminkomen

110

33%

Alleen Wwb-uitkering

38

11%

AOW en een klein pensioentje

34

10%

Betaald werk aangevuld met een Wwb-uitkering

22

7%

WW-uitkering

20

6%

Alleen WAO/Wia

16

5%

Alleen AOW

15

4%

WAO-uitkering en betaald werk

14

4%

AOW met aanvullende bijstand van de Sociale Dienst of Sociale
verzekeringsbank

10

3%

Ziekengeld vanuit de ziektewet

8

2%

Alleen een Wajong-uitkering

5

1%

WW-uitkering en betaald werk

4

1%

Wajong en betaald werk

2

1%

Anders

34

11%

Geen inkomen

5

1%

337

100%

Totaal

Op basis van huishoudkenmerken kunnen we binnen de Roosendaalse minima
vijf groepen onderscheiden: gezinnen met kinderen, alleenstaande ouders,
65-plussers, alleenstaanden, en huishoudens zonder kinderen. In de onderstaande tabel staat de omvang van deze groepen en worden de belangrijkste
achtergrondkenmerken genoemd. Meer achtergrondinformatie over deze
groepen is te vinden in Bijlage 1.
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Tabel 2: Huishoudtypen, kenmerken en aantallen
Huishoudtype

Belangrijke kenmerken

Aantal

Percentage

Gezinnen met
kinderen

Gemiddeld 3½ kind, vier op de tien heeft
meer dan drie kinderen. Bij de meeste gezinnen is er minimaal één kind in de leeftijd tot
12 jaar. De helft heeft een minimuminkomen
uit werk.

85

25%

Alleenstaande
ouders met
thuiswonende
kinderen

Op één uitzondering na gaat het om alleenstaande moeders. Gemiddeld hebben ze
2 ½ kind, één op de vijf heeft meer dan drie
kinderen. Het merendeel heeft een kind in de
leeftijd tot 12 jaar. Vier op de tien heeft een
minimuminkomen uit werk.

83

25%

65-plussers

Vijftig procent alleenstaande vrouwen, 35%
gehuwde/samenwonende mannen en vrouwen, 15% alleenstaande mannen. Gemiddelde
leeftijd: 71 jaar.

52

15%

Vrouwen, jonger
dan 65 jaar

De gemiddelde leeftijd van de vrouwen is 44
jaar. Drie van de tien heeft een minimuminkomen uit werk.

44

13%

Mannen, jonger
dan 65 jaar

De gemiddelde leeftijd van de mannen is 41
jaar. Bijna vier van de tien heeft een minimuminkomen uit werk.

46

14%

Huishoudens
zonder kinderen

De man is gemiddeld 55 jaar; de vrouw 52
jaar. Vijftien procent heeft een minimuminkomen uit werk.

27

8%

337

100%

Alleenstaanden

Totale groep

In dit rapport houden wij de indeling van deze huishoudentypen aan,
aangezien er tussen de soorten huishoudens verschillen bestaan in het leven
met een minimuminkomen. De indeling in huishoudtypen levert het eerste
analyseniveau voor het plaatsen van de verhalen van de minima over hun
leefsituatie. In de verschillende hoofdstukken zijn voorbeeldportretten te
vinden van de verschillende huishoudtypen. Die portretten schetsen de
leefsituaties van huishoudens op basis van de gespreksverslagen van de
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STA-teams. In deze portretten laten we mensen ook zelf aan het woord. De
portretten zijn samengesteld uit meerdere voorbeelden, in plaats van dat ze
steeds één concreet huishouden schetsen. Dit betekent dat alles in de
werkelijkheid ook zo voorkomt, maar dat het portret niet gaat over één
concrete leefsituatie. We laten in de portretten zien welke knelpunten
dikwijls een rol spelen in het dagelijkse leven van de verschillende soorten
huishoudens. Het samenstellen is ook gebeurd om de anonimiteit te waarborgen van de mensen waar gesprekken mee zijn gevoerd. Om diezelfde
reden hebben we ze gefingeerde namen gegeven.

1.4 Drie leefdomeinen
Het tweede analyseniveau van dit rapport is een indeling van de leefsituatie
van de minima in drie leefdomeinen. Deze leefdomeinen ontlenen we aan
een onderzoek naar het participatiebegrip in het Wmo-beleid (De Gruijter
e.a., 2010) en is oorspronkelijk ontwikkeld door de Emancipatieraad (1995).
In het analyseschema maken we onderscheid tussen participatie in drie
verschillende domeinen: het privédomein, het domein van werk, sociale
zekerheid en voorzieningen, en het domein van het sociale leven. We passen
dit analyseschema in dit rapport toe om de verschillende activiteiten van de
minima in Roosendaal te onderscheiden.
Het analyseschema gaat uit van een onderscheid naar participatie in drie
leefdomeinen: het privédomein, het domein van werk, sociale zekerheid en
voorzieningen, en het domein van het sociale leven. In het eerste leefdomein, het privé-domein, vindt de zorgparticipatie plaats. Hieronder vallen
de huishouding, de opvoeding, zorg voor gezondheid, mantelzorg, milieuzorg
en de contacten met anderen, als het gaat om de dagelijkse omgang met
vrienden, kennissen en familie. Het tweede leefdomein is de sfeer van werk,
sociale zekerheid en voorzieningen. In dit domein vinden de opleidingsparticipatie, de arbeidsparticipatie en de sociale activering plaats. Ook gaat het
in dit domein om het gebruik van voorzieningen, bijvoorbeeld zorgvoorzieningen in de Wmo en AWBZ, inkomensondersteuning, et cetera. In het derde
leefdomein gaat het om sociale participatie in de recreatie, het welzijnswerk, het vrijwilligerswerk, de politiek, sociale netwerken, sport en cultuur.
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Tabel 3: Analyseschema
Domeinen en doel

Participatievormen

Privédomein

• Huishouding

Zorgzelfredzaamheid

• Opvoeding
• Zorg voor de gezondheid
• Administratie
• Contacten in de privésfeer
• Mantelzorg
• Zorg voor het milieu

Domein van werk, sociale zekerheid en
voorzieningen
Financiële en fysieke zelfredzaamheid

• Opleiding (+ her-, om- en bijscholing)
• Betaald werk
• Activering in de uitkeringssituatie
• Gebruik van voorzieningen

Domein van het sociale leven
Sociale zelfredzaamheid

• Recreatie
• Welzijnswerk
• Vrijwilligerswerk
• Politiek
• Sociale netwerken
• Sport
• Cultuur

De verschillende participatievormen in de domeinen zijn gekoppeld aan
vormen van zelfredzaamheid. In het eerste domein gaat het om zorgzelfredzaamheid, in het tweede om fysieke en financiële zelfredzaamheid, en in het
derde domein hebben we het over de sociale zelfredzaamheid van burgers.
Iemand is volledig zelfredzaam als er sprake is van een adequate en gelijkwaardige combinatie van participatie in de drie leefdomeinen. Overigens
hoeft dat niet in alle levensfasen in dezelfde mate het geval te zijn. Het gaat
om een flexibele combinatie die kan wisselen naar gelang iemands levensfase
en levensloop. Uitgangspunt voor de Wmo en de Wwb is dan dat iemand
zelfredzaam is als hij of zij in elk van de drie leefdomeinen in meer of
mindere mate actief is.
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Figuur 1: Leefdomeinen en zelfredzaamheid

1. Privésfeer
2. Werk, sociale zekerheid en voorzieningen
3. Sociaal leven

1
Volledig zelfredzaam

2

3

Uit de analyse van de gesprekken met de minima in Roosendaal blijkt dat
van de 337 huishoudens bijna de helft alleen in de privésfeer activiteiten
onderneemt: 153 huishoudens participeren niet in de andere twee leefdomeinen. In het volgende hoofdstuk staat beschreven hoe deze minima hun
dagelijks leven ervaren. In Hoofdstuk 3 volgt een verslag van de huishoudens
die ook in het tweede leefdomein participeren. We zullen zien hoe deze
minima de dagelijkse zorgparticipatie combineren met het verrichten van
betaalde arbeid. Hier gaat het ook om een grote groep, namelijk 146
huishoudens. Hoofdstuk 4 geeft een beeld van de huishoudens die in het
derde leefdomein participeren. Het betreft twee kleine groepen. De eerste
groep van 22 huishoudens neemt deel aan het sociale leven naast hun
zorgparticipatie in de privésfeer. Zestien huishoudens, de kleinste groep
huishoudens van de onderzochte groep minima in Roosendaal, heeft daarbij
ook nog een betaalde baan, waardoor er sprake is van activiteiten in alle
drie de leefdomeinen.

1.5 De balans tussen draaglast en draagkracht
Niet alleen de participatie in de drie domeinen zou voor een volledige
zelfredzaamheid in balans moeten zijn, ook binnen elk domein kunnen de
minima heel beperkt deelnemen of juist een grote mate van participatie

14

tentoonspreiden. Het gaat daarbij om de mate van zelfredzaamheid binnen
het domein. Deze is van belang, omdat het onwaarschijnlijk is dat iemand
die zich nauwelijks weet te redden in de privésfeer wel gemakkelijk tot
volledige fysieke en financiële redzaamheid zal komen. Ook binnen elk
domein zal dus een bepaalde balans aanwezig moeten zijn. Voor de analyse
daarvan gebruiken we het model van de balans tussen draaglast en draagkracht.
Een uitgangspunt van het balansmodel is dat bij een mens taakongeschiktheid ontstaat als zijn draaglast groter is dan zijn draagkracht (Van
Eijck, 2002). De draagkracht bestaat uit wat iemand kan hebben, zijn
prestatie- en zijn uithoudingsvermogen. Dit is geen statisch gegeven, want
het staat onder invloed van wisselende omstandigheden (gezin, werk,
levensgebeurtenissen, problemen). Draagkracht ontstaat door het mobiliseren van de eigen veerkracht en hulpbronnen (zoals het eigen inkomen en
personen uit het persoonlijke netwerk) die de problemen kunnen compenseren. De draaglast bestaat uit het totaal van eisen die aan iemand worden
gesteld. Deze eisen liggen op verschillende gebieden: lichamelijk, geestelijk
of maatschappelijk. Als de draaglast groter is dan de draagkracht, dan gaat
het verkeerd. Net als op een weegschaal moeten de draaglast en de draagkracht van een mens in evenwicht zijn.
Het draaglast-draagkracht balansmodel kan
toegepast worden op kwetsbare groepen,
zoals bijvoorbeeld daklozen of kwetsbare
ouderen (De Klerk, 2004), arbeidsgehandicapten (Van Eijk, 2002) of in ons geval de
minima. De leefsituatie van groepen minima
in Roosendaal is een leven met veel soorten
dagelijks terugkerende problemen, zoals
financiële problemen, chronische ziekte,
eenzaamheid, perspectiefloosheid, een
gebrekkige beheersing van de Nederlandse
taal, depressie, en schulden.
De draaglast van mensen hangt samen met die alledaagse problemen. Deze
problemen tasten de zelfredzaamheid ernstig aan.
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De ernst van de situatie wordt bepaald door de mate van verstoring van de
balans. We kunnen deze mate van verstoring beter begrijpen door inzicht te
krijgen in de verhouding tussen de risicofactoren enerzijds en de beschermende factoren anderzijds (Bakker e.a., 1999). Risicofactoren zijn kenmerken of omstandigheden die de leefsituatie ongunstig beïnvloeden. Bakker
onderscheidt drie soorten risicofactoren: individuele factoren (een lage
intelligentie, iemands karakter, enz.), sociale factoren (problemen in het
gezin, gezondheidsproblemen, ingrijpende gebeurtenissen) en maatschappelijke factoren (slechte woonomstandigheden, discriminatie, werkloosheid,
enz.). Beschermende factoren zijn gunstige kenmerken of omstandigheden,
die een tegenwicht bieden aan de risicofactoren. Ook de beschermende
factoren zijn in drie soorten te verdelen: individuele factoren (probleemoplossende vaardigheden, sociale competentie, ego-veerkracht, een positief
zelfbeeld, enz.), sociale factoren (steun van vertrouwensrelaties in het
gezin, onder vrienden, bij instanties, enz.), en maatschappelijke factoren
(goede en toegankelijke voorzieningen, voldoende activiteiten, een goede
woonomgeving, werkgelegenheid, enz.).
In de portretten van huishoudens die we in dit rapport presenteren gaat het
om de verhouding tussen risico- en beschermende factoren van de draagkracht en draaglast van de minima. We zullen zien dat er bij bijna niemand
van deze groep van 337 huishoudens sprake is van een evenwichtige balans.
Met andere woorden: al deze huishoudens hebben behoefte aan ondersteuning, omdat zij onvoldoende beschermende factoren tot hun beschikking
hebben, zoals hulpbronnen en persoonlijke ondersteuning, om zich uit de
spiraal van armoede te werken. In plaats daarvan wordt het leven van deze
groep minima gekenmerkt door een opeenstapeling van risicofactoren die
bijdragen aan de draaglast en de neerwaartse spiraal van armoede: werkloosheid, een slechte kwaliteit van betaald werk, (chronische) ziekte,
psychische beperkingen, depressies, onzekerheid over een verblijfvergunning, onvoldoende (gevarieerde) sociale contacten, geen regie over de eigen
administratie, eenzaamheid, schulden, et cetera. Kortom, de draaglast van
de minima is veel te hoog in verhouding tot hun draagkracht.
In Hoofdstuk 5 komen we terug op de verhouding tussen de risicofactoren en de beschermende factoren die bepalend zijn voor de balans tussen
de draaglast en de draagkracht van de minima in Roosendaal in de verschillende domeinen. We zullen ook de vraag behandelen hoe in hun leefsituatie
meer balans tussen draaglast en draagkracht kan ontstaan.
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Zorgzelfredzaamheid in de privésfeer

2.1 Een grote groep
Van de 337 huishoudens met een minimuminkomen heeft bijna de helft (153
huishoudens) geen andere bezigheden dan hun activiteiten in de privésfeer.
Het zijn de mensen die voor een belangrijk deel zijn uitgesloten van het
maatschappelijke leven. Ze hebben een heel beperkte actieradius; ze zitten
vooral thuis en houden zich bezig met het redderen van het dagelijkse leven
in huis. Dit betekent niet dat zij daardoor hun zaakjes op orde hebben.
Integendeel, we zullen zien dat deze groep eerder bezig is met overleven
dan met het leiden van een ‘klein’ en ‘veilig’ leven. Iedere dag wordt in
beslag genomen door diverse problemen.
De groep van 153 huishoudens bestaat als eerste uit 29 gezinnen met
meerdere kinderen. Er zijn veel grote gezinnen van vier kinderen of meer. In
de meeste gevallen zorgt de vrouw voor de kinderen. Vrouwen en mannen
die samenwonen of gehuwd zijn, vormen in deze groep 19 huishoudens. De
alleenstaande ouders vormen een groep van 25 huishoudens. Het zijn
allemaal vrouwen, en het meest opvallende kenmerk is dat zij te maken
hebben met een slechte gezondheid en (zware) zorgen over hun kinderen. Er
zijn veel alleenstaanden in deze groep van minima die alleen bezigheden
hebben in het privé-domein: 37 huishoudens, waarvan 19 bestaan uit
alleenstaande vrouwen en 18 uit alleenstaande mannen. De groep 65-plussers is de grootste groep huishoudens. Er zijn in deze groep minima in totaal
43 huishoudens van 65-plussers: 15 gehuwde mannen en vrouwen, 5 alleenstaande mannen en 23 alleenstaande vrouwen. Overigens zullen de 65-plussers minder snel in het tweede domein participeren als ze een volledige
AOW-uitkering hebben. We komen hier later op terug, in Hoofdstuk 5, bij de
discussie over de mate van zelfredzaamheid.
We schetsen nu als eerste vier portretten van de leefsituatie van de
verschillende huishoudens. Het gaat om een gezin met kinderen, een
alleenstaande ouder, een echtpaar, en een alleenstaande oudere vrouw.
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2.2 Portretten
‘Ik zou alles voor mijn kinderen willen kopen, maar het lukt me niet.’
Dit gezin bestaat uit Gajah, een man van 36 jaar, Asia, zijn vrouw van 32
jaar, en hun vier kinderen (11 jaar, 9 jaar, 5 jaar en 2 jaar). Gajah heeft geen
betaald werk. Vier jaar geleden is hij chronisch ziek geworden. Het gezin
leeft van een WAO-uitkering. Gajah schaamt zich dat hij niets voor zijn gezin
kan doen en hen niet kan onderhouden. Asia is ook niet gezond. Ze heeft
een te hoge bloeddruk en maagklachten. Ook is ze vaak heel erg vermoeid.
Asia doet de huishouding in haar eentje. Ze kookt zo gezond mogelijk met
groenten en fruit en gaat iedere week naar de voedselbank voor een
voedselpakket. Toch vindt ze dat de kinderen niet gevarieerd genoeg eten.
Gajah en Asia roken niet en drinken geen alcohol. Asia heeft de volledige
zorg voor hun vier kinderen. Zij en de oudste drie kinderen doen alles op de
fiets. Gajah houdt van wandelen, maar dat kan hij niet meer. Asia zou heel
graag willen zwemmen, maar daar is tijd noch geld voor. De twee oudste
kinderen zitten op zwemles. Asia gaat soms met de kinderen naar de
kinderboerderij. Ze zegt daarover: ‘Naar de speeltuin kan niet, want dat
kost geld. Ik zou hen zo graag eens meenemen naar de Efteling.’ Asia heeft
vroeger hobby’s gehad als naaien, lezen en zwemmen, maar dat kan
financieel niet meer nu haar man ziek is: ‘Alles kost geld en ik heb niets
meer over voor leuke dingen.’ Het gezin heeft nog nooit gebruik gemaakt
van de regelingen voor inkomensondersteuning. Gajah en Asia gaan nooit uit,
en ze kijken iedere avond televisie. Asia heeft een zus wonen in Roosendaal
waar ze regelmatig naartoe gaat, maar verder voelt ze zich eenzaam en
geïsoleerd: ‘Het contact met mensen wordt steeds minder. Ik zie niemand,
heb het te druk met de kinderen en het huishouden.’ Het gezin woont in een
etagewoning, maar ze zouden graag verhuizen naar een eengezinswoning.
Gajah kan bijna geen trappen lopen en in een andere woning zou hij eens
buiten kunnen zijn. Wel willen ze in dezelfde buurt blijven wonen, waar ze
heel tevreden over zijn; het is er rustig en de Aldi is vlakbij. Wat de toekomst betreft zou Asia over een paar jaar graag een opleiding in de verzorging willen doen, maar nu nog niet.
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‘Ik doe mijn best om mijn kinderen gelukkig te maken.’
Shania is een alleenstaande moeder van 40 jaar. Ze heeft drie kinderen: een
dochter van 17 jaar en twee zoons van 14 en 12 jaar. Het gezin leeft van een
WAO-uitkering. Shania werkte 40 uur bij een productiebedrijf, maar werd
ernstig ziek. Ze is negen keer geopereerd en gebruikt nog steeds zeer veel
medicijnen per dag. Door de chemotherapie en de bestralingen heeft ze
slechte ogen: ze heeft nog maar 20 procent zicht. Door het gebruik van alle
medicijnen heeft ze bovendien evenwichtsstoornissen en nierproblemen.
Haar dochter van 17 heeft last van allergie. Haar kinderen steunen haar met
de dagelijkse zorgtaken: ‘Mijn kinderen zijn het enige dat ik heb, niemand
mag aan ze komen. Ik ben ziek en kan niet veel met hen doen, maar ik doe
mijn best om hen gelukkig te maken.’ Shania probeert zo gezond mogelijk te
eten. Haar dochter kookt en haar zoon van 14 helpt haar met de administratie. Diezelfde zoon heeft het erg moeilijk met de situatie. Hij kan zich
moeilijk uiten en ze maakt zich zorgen om hem: ‘Ik heb drie kinderen en wil
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het allerbeste voor hen, maar mijn zoon kan zich niet uiten en kropt teveel
op.’ Haar financiële situatie baart haar vreselijk veel zorgen: ‘Ik heb niet
genoeg geld om mijn kinderen aan te kleden. Mijn jongste twee zoons
moeten dezelfde gymkleren gebruiken. Als ze op dezelfde dag moeten
gymmen, dan kan een van hen niet meedoen of hij moet hele oude gymkleren dragen. En dan wordt hij op school buitengesloten.’ Shania komt weinig
buiten, maar de kinderen gaan wel eens samen naar de McDonald’s. Verder
is er geen geld voor de kinderen om te sporten of uit te gaan. Shania is niet
tevreden over haar woning. Ze heeft er te veel meegemaakt met haar ex en
zou graag een andere woning hebben waar geen nare herinneringen aan
vastzitten. Shania krijgt steun van haar broer. Toen haar ex-man had
ingebroken, heeft haar broer zes maanden bij haar ingewoond. Ook heeft ze
goed contact met haar buren. Shania hoopt in de toekomst weer alphahulp
te worden: ‘Ik weet niet of het ooit nog gaat, maar vroeger werkte ik als
alphahulp en dat vond ik mooi werk. Dat zou ik weer willen doen; ik wil niet
verder afzakken dan ik nu ben, anders trek ik het niet meer.’

‘We kunnen nergens aan deelnemen.’
Rianne is 52 jaar en haar man Jan is 55 jaar. Ze hebben twee uitwonende
kinderen. Jan werkte als stratenmaker, maar is deels afgekeurd. Ze leven
van de WAO en van de WW. Jan heeft rugklachten en is geopereerd aan zijn
knie. Rianne heeft suikerziekte en lijdt vaak aan migraine. Rianne doet de
huishouding en Jan helpt waar hij kan. Ze letten op gezonde voeding,
drinken af en toe een pilsje, maar roken veel. Ze wandelen wel eens samen,
maar niet zo ver, want Jan kan niet ver lopen. Ze zijn tevreden over hun
huis, het is een fijn en comfortabel huis, groot genoeg en met een mooi
uitzicht. Ook zijn ze blij met de voorzieningen in hun buurt, vooral met de
goedkope supermarkten. Ze hebben een goed contact met hun kinderen,
maar die wonen en werken in een andere stad. Ze zien hun kinderen
daardoor niet vaak. Rianne vindt dat heel erg: ‘Ze wonen ver weg. We
hebben geen auto en kunnen moeilijk met het openbaar vervoer gaan
vanwege de knie van Jan. Ik mis ze heel erg.’ Het contact met vrienden van
vroeger is verwaterd door hun financiële situatie en hun gezondheidsproblemen. Ze vinden het ook moeilijk om mensen thuis uit te nodigen. Jan zegt
hierover: ‘We hebben mensen niet veel aan te bieden en daar schaam ik me
voor.’ Jan brengt zijn tijd vooral achter de computer door, maar hij verveelt
zich ook regelmatig. Samen kijken ze naar de televisie. Rianne houdt van
puzzelen, van handwerken en van bloemschikken, maar kan niet meedoen
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aan een cursus. Ze zegt daarover: ‘We kunnen geen leuke dingen meer doen.
Het voelt alsof we geen deel meer uitmaken van de maatschappij. Het is
echt moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen.’ Van de inkomensvoorzieningen van de gemeente maken ze geen gebruik, ze zijn niet op de hoogte
van de mogelijkheden. In de toekomst hoopt Jan weer een passende baan te
vinden. Alle twee hopen ze op een betere financiële positie, zodat ze weer
meer kunnen ondernemen.

‘Alles draait om geld.’
Henriëtte is een alleenstaande vrouw van 81 jaar. Ze leeft van een AOWinkomen. Ze heeft drie kinderen, één zoon is overleden. Haar man was
invalide en aan het zorgen voor hem heeft ze lichamelijke klachten overgehouden. Ze heeft veel last van slijtage in haar rug en ze heeft suikerziekte.
Twee keer in de week komt er een alphahulp voor het zwaardere werk, maar
de rest van het huishouden doet ze zelf. Henriëtte zorgt voor gezond eten.
Ze kookt met verse groenten en eet fruit. Ze rookt niet en drinkt geen
alcohol. Met haar dochter heeft Henriëtte goed contact. Ze ziet haar bijna
dagelijks. Met haar zoon heeft ze echter geen contact. Ze weet niet goed
hoe dat komt en is er verdrietig over. Henriëtte heeft twee broers en een
zus, maar ze ziet hen niet vaak. Af en toe gaat ze naar een verjaardag met
de deeltaxi, maar het contact tussen de broers en zussen is niet geweldig. Ze
heeft weinig vrienden en zegt hierover: ‘Als ik bij vrienden op visite kom dan
wil ik iets lekkers meenemen of een bos bloemen, en op speciale dagen een
cadeautje, en dat kan ik niet betalen. Alles draait om geld.’ Henriëtte is
meestal in huis aan het lezen, aan het borduren, en vooral aan het puzzelen.
Hierbij luistert ze naar muziek op de radio. Activiteiten buitenshuis onderneemt ze niet: ‘Iemand raadde me aan om computerles te volgen, ik dacht:
ben je normaal?’ Toen haar man was overleden, is ze met een buurvrouw
naar de bingo geweest, maar de bingoavonden in de buurt zijn afgeschaft.
Henriëtte is niet mobiel genoeg om langere afstanden af te leggen. Het hoeft
ook niet meer zo nodig van haar. Heel tevreden is Henriëtte over haar
woning en de buurt. De winkels zijn vlakbij en ze heeft geen last van de
kinderen op straat: ‘Andere mensen hebben last van ‘hangjongeren’, maar ik
niet. Ik ben ook puber geweest. Het is hoe je ze benadert. Gewoon gedag
zeggen en langs hen lopen.’ Henriëtte hoopt nog lang zelfstandig te blijven
wonen: ‘Als het niet meer gaat moet ik naar een tehuis, maar ik hoop dat het
niet nodig is.’
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2.3 De mate van zorgzelfredzaamheid
De bovenstaande portretten laten zien dat alle mensen uit deze groep van
153 huishoudens hun tijd alleen besteden aan bezigheden in het privédomein. We kunnen dit zorgparticipatie noemen, maar dat wil niet zeggen dat
deze mensen ook zorgzelfredzaam zijn. We hebben kunnen vaststellen dat
in bovenbeschreven portretten de balans tussen draaglast en draagkracht uit
het lood is. In deze paragraaf zetten we de belangrijkste risicofactoren op
een rij die gezamenlijk de draaglast vormen, en die mensen belemmeren om
in dit leefdomein zelfredzaam te zijn. Niet iedereen heeft te maken met
dezelfde stapeling van problemen in de dagelijkse leefsituatie. Het gaat per
individu om verschillende combinaties van factoren rond de volgende
onderwerpen: het huishouden doen, de opvoeding van de kinderen, lichamelijke en geestelijke gezondheid, zelfzorg voor een gezond leven, de administratie doen, de financiële situatie, de huisvesting, de vrijetijdsbesteding, het
onderhouden van persoonlijke contacten, en mobiliteit.
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‘Ik heb vijf kinderen en mijn man helpt mij niet, het is allemaal erg
vermoeiend.’
De meeste huishoudens blijken zelf hun huishouden te kunnen doen. Slechts
in een enkel gezin zijn er op dit punt problemen door de gezondheidsituatie
van de vrouw. Het zijn de vrouwen die het grootste deel van het huishoudelijke werk doen. In die huishoudens is de weg naar de huishoudelijke hulp in
de Wmo nog niet gevonden.

‘Mijn dochter kan zich niet goed concentreren op school; haar vader
heeft haar al drie keer geprobeerd te ontvoeren.’
De alleenstaande moeders zetten zich voor meer dan honderd procent in
voor de opvoeding van hun kinderen. In de meeste gevallen is de vader niet
in beeld. Hij draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de kinderen, en
de meeste kinderen van de alleenstaande moeders zien hun vader zelden of
nooit. Meerdere moeders hebben te maken gehad met mishandeling door
hun ex-man, of zij leven in angst voor een dreigende ontvoering van hun
kinderen door de vader. De impact van het verleden en de actuele dreiging
is zowel voor de moeder als voor de kinderen groot.
In ongeveer een derde van de gezinnen zijn er problemen met de
kinderen. Zo zijn er kinderen met een stoornis als ADHD of autisme. Andere
kinderen hebben ernstige psychische en psychosomatische klachten en
gedragsproblemen. Ook komt het voor dat kinderen teruggetrokken zijn, en
dat zij psychisch lijden onder de dagelijkse problemen van het gezin.

‘Ik heb het geestelijk heel zwaar en heb nergens fut voor.’
Veel mensen hebben heel veel gezondheidsproblemen. Mensen die lichamelijk en geestelijk gezond zijn vormen een zeer kleine minderheid. Om een
beeld te schetsen: In vier van de vijf gezinnen heeft minimaal één partner
lichamelijke, geestelijke, of lichamelijke èn geestelijke problemen die van
grote invloed zijn op het dagelijkse leven. Van de alleenstaande vrouwen
heeft bijna iedereen lichamelijke of geestelijke gezondheidsproblemen en
tweederde van de alleenstaande mannen heeft lichamelijke of geestelijke
problemen. Ongeveer de helft van de alleenstaande moeders heeft problemen op het gebied van hun geestelijke en/of lichamelijke gezondheid.
Veel voorkomende lichamelijke gezondheidsproblemen zijn suikerziekte,
een hoge bloeddruk, hartproblemen, artrose, longproblemen, maagklachten,
reuma, of problemen met knie(en), rug of nek. In veel gevallen hebben
mensen meerdere ziektes tegelijk. Opvallend is dat zij hier al vaak op jonge
leeftijd mee kampen.
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Psychische problemen die veel voorkomen zijn depressie, vermoeidheid, en
stress. Ook zijn er vluchtelingen met een oorlogstrauma. Zij hebben veel
last van slaapproblemen. Heel veel mensen gebruiken medicijnen voor die
lichamelijke of geestelijke problemen, bijvoorbeeld voor de schildklier,
tegen hoge bloeddruk, tegen schizofrenie of antidepressiva. Veel mensen
gebruiken slaappillen. Een kleinere groep mensen heeft ernstige psychische
problemen, of een psychiatrische ziekte als schizofrenie.

‘Mijn hele leven is altijd rennen, mijn huishouden doen, mijn kinderen verzorgen.’
Om uitspraken te kunnen doen over de vraag of de minima een gezond leven
leiden is er kennis verzameld over het beweegpatroon, de voeding, en de
mate van roken en drinken van deze groep.
De meerderheid van deze groep zegt door geldgebrek of gezondheidsproblemen niet te kunnen sporten. De alleenstaande moeders hebben ook geen
tijd om te sporten: ‘Overal alleen voor staan is al sporten.’ Veel mensen
wandelen dagelijks en ook fietsen ze veel. Een kleine groep mensen sport
wel en doet aan bijvoorbeeld gymnastiek in het buurthuis, voetbal, fitness,
hardlopen of zwemmen. Een aantal hiervan doet dit op medische indicatie.
Weinig kinderen doen aan sporten als zwemmen, dansen of voetballen.
Veel mensen doen erg hun best om gezond te eten en de meeste mensen
beseffen dat goede voeding belangrijk voor de gezondheid is. Maar mensen
geven ook aan dat hier soms geen geld voor is. Fruit is vaak het eerste
levensmiddel waar op bezuinigd wordt. Een aantal alleenstaande mannen
kookt niet goed, en dit gaat vaak samen met psychische problemen.
Bijna alle mensen van Turkse en Marokkaanse afkomst drinken geen
alcohol. Alcohol lijkt voor bijna niemand een probleem te zijn, soms drinken
mensen af en toe een biertje of een wijntje. De enkeling die wel veel drinkt
heeft vaak een ernstig alcoholprobleem. Roken is voor veel meer mensen
een knelpunt. Vooral alleenstaande mannen roken veel, gemiddeld een
pakje shag per dag. Ook een redelijk aantal alleenstaande vrouwen en
moeders rookt.

‘Zelf heb ik alleen maar lagere school gehad, een vriendin helpt me
als er een brief komt.’
Op administratief vlak gaat er veel mis. Het is voor veel mensen erg moeilijk
om zelf hun administratie te regelen en bij te houden. Vooral voor mensen
die de Nederlandse taal niet goed beheersen is dit vaak een probleem. Zij
krijgen hierbij hulp van hun kinderen, familieleden of vrienden.
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‘Het enige wat ik wil is van de schulden afkomen.’
Veel mensen hebb��������������������������������������������������������
en schulden. In veel gevallen gaat het daarbij om bedragen van enkele duizenden euro’s. Vaak hebben mensen geld geleend bij een
kredietbank. Verder hebben mensen schulden bij postorderbedrijven,
moeten ze nog geld betalen aan de belastingdienst, of hebben ze een
betalingsachterstand, zoals een huurachterstand of een schuld bij een
telefoonmaatschappij, het elektriciteitsbedrijf, of de zorgverzekeraar. Ook
lenen mensen van familie of vrienden. Mensen maken zich heel erg veel
zorgen over de geldproblemen en zijn daardoor depressief.

‘Mijn huis is wel naar mijn zin, maar zou wel opgeknapt moeten
worden.’
De meeste mensen zijn tevreden over hun woning, maar wel is er veel
achterstallig onderhoud wat betreft het behang, de verf, de vloerbedekking,
enz. Mensen geven aan dat ze geen geld hebben om het minimaal noodzakelijke huisraad te vervangen of te repareren. In bijna alle gevallen gaat het
hierbij om een huurwoning. Een enkeling woont in een leefgemeenschap, bij
familie of vrienden, of op een camping. Een aantal mensen woont in een niet
passend huis. Vooral de grotere gezinnen vinden het huis eigenlijk te klein en
zouden graag extra slaapkamers voor de kinderen willen hebben. Sommige
65-plussers vinden hun huis juist te groot, en zij zouden graag een aangepaste woning willen, zoals een gelijkvloers appartement. Klachten over
gebreken zoals scheuren in de muren, of last van vocht of lekkage komen
relatief veel voor. De meeste mensen zeggen tevreden te zijn over de eigen
buurt. Een paar mensen voelen zich niet veilig door problemen met hangjongeren. Wel hebben een aantal mensen te kampen met overlast van de buren.

‘Ik heb daar geen geld meer voor.’
Veel mensen hebben één of meerdere hobby(s) die zij alleen in en om het
huis doen, zoals postzegels verzamelen, lezen, naaien, koken, tuinieren, tv
kijken, of muziek luisteren. Ook heeft een grote groep mensen huisdieren.
Het merendeel van de genoemde hobby’s wordt binnenshuis gedaan.
Weinig mensen kunnen het zich veroorloven om uit te gaan. Het blijft
vaak bij op visite gaan bij familie of vrienden, of naar de stad of markt gaan
om inkopen te doen. Een aantal mensen gaat dan soms een kopje koffie
drinken in de stad, en heel soms naar een café, een discotheek of de
bioscoop. De meeste mensen zeggen dat ze nooit uitgaan of uitstapjes
maken. Het gebrek aan geld is hiervoor de belangrijkste reden. Ook gezond-
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heidsproblemen, zowel op fysiek als op psychisch vlak, leiden er toe dat
mensen vrijwel niet meer buiten komen om dingen te ondernemen.
Uitstapjes met de kinderen houden de ouders zo goedkoop mogelijk.
Naar de McDonald´s gaan met de kinderen is een populair uitstapje voor de
Roosendaalse minima. Andere uitstapjes die met de kinderen gemaakt
worden zijn bijvoorbeeld wandelen, naar de kinderboerderij, de stad of de
speeltuin.

‘Dit is een groot probleem voor mij. Geld hoef ik niet veel te hebben,
maar wel contact met mensen. Ik mis het zo.’
De mensen met gezinnen hebben over het algemeen een beperkt aantal
sociale contacten. Zo hebben de meesten van hen contact met familieleden.
Dit is veel schriftelijk en telefonisch contact, omdat de familieleden in het
land van herkomst wonen: ‘Ik heb goed en regelmatig contact met hen,
meestal schriftelijk maar soms ook telefonisch. We praten dan honderduit.
Graag zou ik ze persoonlijk ontmoeten, maar vanwege de kosten kan dat
niet.’ Verder hebben ze vaak geen of slechts enkele vrienden. Ook voor de
alleenstaande moeders geldt dat zij een beperkt aantal contacten hebben,
naast familieleden een goede vriendin, of hooguit enkele vrienden. Volledig
sociaal isolement komt vooral onder alleenstaanden voor: ‘Vrienden voor
goede tijden heb je altijd, maar op het moment dat het slecht gaat zijn ze
verdwenen en zoeken ze je niet meer op of herkennen ze je niet eens
meer.’
Een aantal mensen zegt in het verleden veel meegemaakt te hebben,
waardoor zij terughoudend zijn geworden: ‘Ik ben zo dikwijls in de mens
teleurgesteld, ik ga liever met dieren om.’ Ook staan problemen met de taal
contacten vaak in de weg. Hiernaast vormen de financiën en een slechte
fysieke en geestelijke gezondheid ook drempels voor het leggen van contacten met anderen. Met uitwonende kinderen hebben ouders over het algemeen goed contact, maar ongeveer een derde van de alleenstaande
vrouwen heeft problemen of geen contact met haar kinderen. De helft van
de groep alleenstaande mannen (jonger dan 65 jaar) heeft minimaal één
kind in de leeftijd tot en met 12 jaar. Die kinderen wonen allemaal bij hun
moeder, met uitzondering van één vader.

‘Overal ga ik naar toe op de fiets of te voet.’
De meeste mensen doen alles per fiets of te voet. Sommigen hebben geen
fiets, anderen kunnen niet fietsen. Dit laatste geldt vooral voor de Marok-
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kaanse vrouwen. Een enkeling gaat met de bus naar het werk of met de trein
naar school. Vijf en zestig-plussers maken nog wel eens gebruik van de
deeltaxi om ergens heen te kunnen. Mensen die door lichamelijke beperkingen moeilijk lopen of fietsen komen soms niet meer buiten.

2.4 De onbalans
Leven van een minimuminkomen bestaat voor deze groep van minima uit
leven van weinig geld gecombineerd met een aantal concrete problemen in
de privésfeer. Armoede bestaat niet alleen uit een financieel probleem,
maar uit de confrontatie met een opeenstapeling van knelpunten en problemen in het dagelijkse leven die de sociale uitsluiting vergroten. We hebben
aan de hand van de portretten gezien dat de verschillende huishoudens te
maken hebben met verschillende soorten risicofactoren die de balans tussen
draaglast en draagkracht verstoren. De belemmerende factoren die we in het
privédomein zijn tegengekomen zetten we hier op een rijtje. Het gaat om:
lichamelijk chronisch ziek zijn, psychische kwalen als depressie, het zorgen
voor zieke familieleden, de kinderen weinig kunnen geven, opvoedingsproblemen, geen ontspanningsmogelijkheden/hobby’s hebben, weinig sociale
contacten hebben, geldproblemen/schulden hebben, geen perspectief
hebben, geen goede zelfzorg op kunnen brengen, problemen met de
administratie, problemen met de Nederlandse taal, de zwaarte van huishoudelijke taken, slechte huisvesting, en beperkte mobiliteit.
In het laatste hoofdstuk komen we terug op de vraag welke beschermende factoren aanwezig zijn in het privédomein. Ook zullen we de vraag
beantwoorden op welke manier de draagkracht van deze groepen minima
kan worden bevorderd. Een belangrijke eerste conclusie is dat de huishoudens die alleen maar bezig zijn met zorgparticipatie in de privésfeer vaak
zoveel problemen hebben, dat zij er niet aan toekomen om in de andere
twee leefdomeinen te participeren. De zorgzelfredzaamheid in de privésfeer
is onvoldoende door een combinatie van meerdere risicofactoren, Hierdoor
zijn de voorwaarden om deel te nemen aan de andere twee leefdomeinen
(te) beperkt. Een goede basis voor participatie in de wereld buiten de
voordeur ontbreekt. De negatieve spiraal van armoede kent voor mensen die
alleen in het privédomein leven nauwelijks ontsnappingsmogelijkheden.
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Participeren in het leefdomein van werk, sociale zekerheid en voorzieningen

3.1 De groep betaald werkenden
In dit hoofdstuk kijken we hoe mensen de dagelijkse zorgparticipatie
combineren met het verrichten van betaalde arbeid, hoe ze werken aan
re-integratieactiviteiten, en hoe ze gebruik maken van inkomensondersteuning en andere sociale voorzieningen. We stellen daarbij de vragen in welke
mate deze groep zorgzelfredzaam is en in welke mate men daarnaast ook
fysiek en financieel zelfredzaam is.
Van de 337 huishoudens participeert bijna de helft (146 huishoudens) in
de tweede leefsfeer door het verrichten van betaalde arbeid. Het gaat om
51 gezinnen (48 gezinnen met kinderen, en 5 gezinnen zonder thuiswonende
kinderen, waarvan één gezin bestaat uit 65-plussers), 48 alleenstaande
ouders (47 vrouwen en één man), en 46 alleenstaanden (24 mannen en 22
vrouwen).
In de volgende vier portretten schetsen we een beeld van de leefsituatie
van verschillende huishoudens: een gezin met kinderen, een alleenstaande
man, een alleenstaande ouder en een alleenstaande vrouw. We stellen ons
de vraag of deze huishoudens zowel zorgzelfstandig als fysiek en financieel
zelfstandig zijn, en we kijken naar de manier waarop zij hun activiteiten
combineren.

3.2 Portretten
‘Ik zou graag een goede baan willen die echt naar mijn zin is en die
goed betaalt.’
Flora is 42 jaar en haar man Gabon is 46 jaar. Ze hebben drie kinderen (17,
14, en 9 jaar). Flora heeft een betaalde baan als schoonmaakster op een
school. Haar man heeft een WAO-uitkering. Hij heeft een zware reumatische
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aandoening. Gabon is door zijn ziekte depressief en ‘moeilijk’. Soms helpt
hij wel in het huishouden. Flora doet naast haar betaalde werk het huishouden en zorgt voor de kinderen, kookt, doet de boodschappen, de was en de
administratie. Ze krijgt hierbij hulp van haar oudste dochter. Flora probeert
gezond te koken, maar soms is daar geen geld voor. Een tijd hebben ze via
de voedselbank groenten en fruit gekregen, maar nu krijgen ze dat niet
meer. Flora let altijd op de aanbiedingen in verschillende winkels. Ze zou
heel graag betere kleding voor de kinderen willen kopen. Flora en Gabon
roken en drinken niet. Flora heeft door al haar dagelijkse taken geen
energie over voor hobby’s: ‘Ik ben iedere avond doodmoe.’ Ze gaat nergens
heen: ‘Ik ga nooit op visite; ik heb vaak hoofdpijn en wil thuis blijven. Dan
kijk ik naar de televisie.’ Ze doet alles op de fiets. Ze zou wel graag haar
rijbewijs willen halen, maar daar is geen geld voor. Gabon brengt zijn tijd
door met wandelen, tv kijken, bidden en de Koran lezen. Vroeger ging hij
vaak naar de moskee, waar hij veel contacten had, maar het is te ver lopen
voor hem en voor de bus is geen geld. Flora was in haar land van herkomst
lerares op een basisschool, en ze zou dat graag weer willen doen, maar de
taal is een probleem. Ze zou heel graag een andere baan willen: ‘Ik zou
graag een goede baan hebben die echt naar mijn zin is en die goed betaalt.’
De taalproblemen spelen ook een rol bij het leggen van contacten met
andere mensen: ‘Ik zou graag beter Nederlands leren praten. Als je de taal
goed beheerst kun je makkelijker contacten leggen.’ Flora heeft regelmatig
contact met haar familie: ‘Ik bel ze regelmatig en dan praten we honderduit. Ik zou ze graag persoonlijk ontmoeten, maar door de kosten kan dat
niet.’ Flora en Gabon hebben schulden. Ze zitten nu in een traject van
schuldsanering. Het gaat om een groot bedrag, maar ze hopen over vijf jaar
van hun schulden af te zijn: ‘Wij willen wel beter leven voor een goede
toekomst van onze kinderen, maar het is echt heel moeilijk.’ Via de Stichting Leergeld kan een zoon voetballen en een dochter zit op zwemles.
Verder speelt het jongste kind veel buiten op straat. Flora is tevreden met
haar woning, maar door problemen met de onderburen is het niet meer
prettig wonen: ‘De buren maken ieder avond van 11.00 tot 2.00 uur ’s nachts
veel lawaai. Ze schreeuwen, slaan met de deuren en bonken op de muren.
We proberen nu een andere woning te krijgen.’ Ze hoopt voor de toekomst
dat haar gezondheid en die van haar kinderen goed blijft. Ook wil ze dat
haar kinderen hun school afmaken, een goede baan krijgen en daardoor
geen financiële zorgen hebben. Als Flora en Gabon ouder zijn willen ze
graag terug naar hun land van herkomst: ‘Ik heb wel eens een droom. Ik wil
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graag bij mijn familie wonen. We hebben hier zoveel financiële problemen.
Veel familieleden van mijn man zijn al overleden en daar kon hij niet bij zijn.
Hij heeft daardoor veel verdriet. Thuis kunnen we ook makkelijker naar de
moskee.’

‘Ik ben maar half mens’
Jayden is alleenstaand en 35 jaar oud. Hij werkt altijd via uitzendbureaus,
op oproepbasis. De ene week kan hij fulltime werken, en de andere week
maar twee dagen. Jayden heeft sinds een half jaar een verblijfsvergunning.
Hij was tien jaar lang asielzoeker zonder vergunning. In het dagelijkse leven
kookt hij regelmatig voor zichzelf, vooral diepvriesmaaltijden, maar hij haalt
ook vaak een patatje. Hij rookt veel en drinkt soms een biertje. Hij kijkt veel
naar de televisie, vooral voetballen en het nieuws. Hij luistert ook veel naar
muziek. Hij gaat nooit uit: ‘Daar heb ik geen geld voor.’ Vroeger ging hij wel
eens naar het café met vrienden. Jayden heeft eerder fanatiek gevoetbald,
maar nu sport hij niet meer. Hij wandelt nog wel eens naar de stad om op
een terrasje te zitten. Zijn moeder woont in zijn land van herkomst: ‘Ze is
ziek. Ik schrijf haar regelmatig en ik bel ook één of twee keer in de week,
maar dat is duur.’ Jayden zou graag meer mensen willen ontmoeten; hij voelt
zich eenzaam en zou dit graag veranderen. Hij is vaak depressief en gebruikt
antidepressiva. De buitenwereld ziet weinig van zijn eenzaamheid: ‘Ik zeg
altijd dat het heel goed gaat, maar ik ben maar half mens.’ Hij zou graag een
administratieve opleiding doen om zo de kans op een betere baan te
vergroten. Een van de grote dagelijkse problemen is zijn schuldenlast. Hij
heeft een bewindvoerder die zijn gelduitgaven beheert. Hij krijgt 70 euro in
de week voor leefgeld. De schulden gaan over het gas, de elektriciteit, de
telefoon, de zorgverzekering en zijn huur. Als het goed blijft gaan is hij over
twee jaar weer vrij van schulden. Jayden woont in een huis met drie andere
mensen. Dat bevalt hem niet goed: ‘Je hebt de keuken gezien, het is er
smerig. Het stinkt er vaak en ik heb geen zin om eerst helemaal schoon te
gaan maken voordat ik kan gaan koken. Ik ben dan moe van het werk en haal
dan maar iets. Maar ik heb ook vaak geen trek. Ik heb teveel in mijn hoofd
en heimwee naar mij moeder, mijn zus, en mijn land.’ Hij voelt zich niet
veilig in zijn kamer omdat hij door de buurman wordt bedreigd. Hij heeft ook
slaapproblemen en heeft medicijnen om te kunnen slapen, maar neemt ze
niet altijd in: ‘Ik probeer het vaak zonder, alleen als het echt nodig is neem
ik ze in, als ik de gedachten in mijn hoofd niet kan stoppen.’ Over de
woonbuurt is hij tevreden, maar hij wil graag een woning voor zichzelf.
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‘Aan het eind van de dag ben ik uitgeteld.’
Abeniba is 39 jaar, alleenstaand, en heeft vier kinderen van 10, 8, 6 en 5
jaar. Vijf jaar geleden werd ze verlaten door haar man. Ze wil geen alimentatie van haar man, omdat ze bang is dat hij dan gaat dreigen. Abeniba staat
overal alleen voor. Ze doet het huishouden en probeert gezond te koken,
maar door geldgebrek koopt ze vaak goedkope ingrediënten. Ze besteedt
veel aandacht en zorg aan haar kinderen, maar het dragen van de gezinsverantwoordelijkheid valt haar niet mee: ‘Ik maak mij vaak grote zorgen, vooral
als het gaat om de kinderen. Dan heb ik nergens fut meer voor, maar ik
probeer mezelf moed in te praten en de volgende dag gaat het dan wel
weer.’ Haar dochter van 8 jaar gaat twee dagen in de week naar een opvang
voor kinderen met een psychische of medische stoornis. Ze is doorverwezen
door een kinderpsycholoog die ervan overtuigd is dat de klachten te maken
hebben met de leefsituatie. Abeniba heeft ook moeite met de schulden die
ze heeft: ‘Ik schaam me dood als mijn kinderen iets vragen. Dat ik dan
steeds moet zeggen dat ik daar geen geld voor heb. Zij zijn kinderen en
begrijpen niets van schulden en waarom we geen geld hebben.’ Ze werkt 32
uur in de week als inpakster: ‘Mijn werk is het inpakken van snoep’. Ze gaat
te voet naar het werk. Ze heeft aardige collega’s en werkt daarom met
plezier, maar ze heeft veel last van rugpijn. Ze zou heel graag een opleiding
doen om in de thuiszorg te gaan werken: ‘Ik hoop dan beter te verdienen,
zodat we wat meer kunnen ondernemen.’ Ze heeft wel vriendinnen, maar
weinig tijd om contact met hen te onderhouden. De combinatie van het
betaalde werk en het huishouden putten haar uit: ‘Aan het einde van de dag
ben ik uitgeteld, maar ik vind mijn onafhankelijkheid erg belangrijk.’ Aan
andere activiteiten komt Abeniba niet toe. Daarvoor is geen geld en geen
tijd. Ze zegt hierover: ‘Ik heb nooit tijd voor mezelf, zelfs niet om even stil
te gaan zitten voor de tv. Mijn hobby’s ben ik vergeten en sporten kan ik
niet. Overal alleen voor staan is al sporten. Aan het eind van de dag ben ik
uitgeteld.’ Ze zou graag een groter huis willen hebben, want de woning is
met vier kinderen te klein. Over de buurt is ze tevreden, want er is een
mooie speelplaats en er zijn voldoende winkels in de naaste omgeving.
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‘Mijn contract loopt af over drie maanden. Hoe moet het nu verder?’
Cosmina is een alleenstaande vrouw. Ze is 48 jaar en ze heeft een tijdelijk
contract als winkelbediende. Haar twee kinderen zijn het huis uit en wonen
ver weg. Ze heeft een goed contact met haar dochter en belt regelmatig met
haar, maar haar zoon ziet ze nooit meer. Daar wil ze niet over praten. Ze
houdt van koken als haar dochter op bezoek komt, maar voor zichzelf zorgt
ze niet goed: ‘Voor mezelf alleen neem ik de moeite niet. En ik heb ook niet
altijd zin om te eten.’ Vanwege haar ziekte moet ze aangepaste voedingsmiddelen gebruiken. Op dit moment is ze ziek thuis, omdat ze veel last heeft
van nierproblemen. Ze is liever aan het werk: ‘Toen ik vorige week op het
werk was voor de bedrijfsarts, zag ik collega’s en zij vroegen hoe het gaat en
wanneer ik weer kom. Dat deed me goed, want ik zit hier maar thuis de hele
week, en daar voel ik me niet prettig bij.’ Ze maakt zich vooral zorgen over
de toekomst: ‘Mijn contract loopt over drie maanden af. Hoe moet het nu
verder? Ik heb hiervoor bij een uitzendbureau gewerkt, maar dat werk hield
twee jaar geleden ook op.’ Cosmina neemt niet deel aan activiteiten
buitenshuis en heeft niet veel sociale contacten: ‘Met mijn collega’s heb ik
alleen op het werk contact, en verder heb ik weinig kennissen. Daar kan ik
niets aan doen. Ik ben geen sociaal mens.’
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3.3 Gebruik van (inkomensondersteunende) voorzieningen
De portretten geven aan hoe zwaar het voor veel minima is om deel te
nemen aan het tweede leefdomein en hun financiële zelfredzaamheid te
realiseren. Voor deze grote groep blijft er geen tijd over om daarnaast
andere activiteiten te ondernemen. We kijken nu eerst naar of en hoe het
de minima lukt om hun financiële situatie te verbeteren door gebruik te
maken van de gemeentelijke voorzieningen voor de minima. In de gesprekken hebben de STA-teams aan alle mensen informatie gegeven over de
regelingen rond inkomensondersteuning, te weten de kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen, de kwijtschelding bij het Waterschap, de
collectieve ziektekostenverzekering, de bijzondere bijstand (inclusief de
categoriale bijstand voor ouderen en chronisch zieken en de regeling
maatschappelijke participatie), de schulphulpverlening, de kinderopvang, de
langdurigheidstoeslag, en de mogelijkheden om gebruik te maken van
individuele Wmo-voorzieningen. Bij iedereen is geïnventariseerd of ze de
regelingen kennen, en zo ja, of ze daar gebruik van maken. Als ze er geen
gebruik van maken, dan is de vraag gesteld waarom niet. Van de resultaten
van deze inventarisatie geven we hier een paar voorbeelden, omdat dit
inzicht geeft in het gebruik van de voorzieningen en in de achtergronden
van het niet-gebruik.
In Roosendaal kunnen belastingplichtigen die leven van een minimuminkomen kwijtschelding aanvragen voor de gemeentelijke belastingen (zoals
het rioolafvoerrecht en de afvalstoffenheffing). De aanvraag dient binnen
drie maanden na dagtekening van de aanslag ingediend te zijn. Uit de
gesprekken blijkt dat mensen goed op de hoogte zijn van deze regeling.
Acht van de tien respondenten (86%) zijn op de hoogte van de kwijtschelding
gemeentelijke belasting. Vijf van de tien (55%) personen maken er ook
gebruik van.
Een volgende regeling is de kwijtschelding bij het Waterschap Brabantse
Delta. Ook deze regeling is redelijk goed bekend. Ruim tweederde (70%) van
de mensen kent de Kwijtschelding Brabantse Delta. Van deze groep maakt
meer dan de helft (43%) er ook gebruik van.
De minima kunnen tegen gunstige voorwaarden deelnemen aan een
collectieve zorgverzekering. De regeling is bedoeld voor mensen die moeten
rondkomen van minder dan 120% van het sociale minimum. Deze ziektekostenverzekering is minder goed bekend. Zes van de tien mensen (65%) zijn op
de hoogte van deze vorm van verzekering en vijf van de tien mensen (52%)
maken er ook gebruik van.
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De mogelijkheid om een beroep te doen op de bijzondere bijstand is in
Roosendaal bij deze doelgroep niet goed bekend: nog geen twee derde deel
(66%) is op de hoogte. Het gebruik is nog veel lager: slechts twee van de tien
personen (30%) maken er ook gebruik van. Van de redenen van het nietgebruik van de bijzondere bijstand geven we een kort overzicht. De hoofdredenen komen ook terug bij het niet-gebruik van de andere regelingen voor
inkomensondersteuning. Het gaat om onbekendheid met en onduidelijkheid
over de regeling, de bureaucratie, en om bezwaren tegen het lenen van
geld.

Onbekendheid/onduidelijkheid
Een paar citaten die mensen tijdens de gesprekken ons gaven over deze
redenen:

‘Mijn klantmanager heeft mij dat niet verteld.’
‘Ik ken het alleen maar van horen zeggen.’
‘Nooit van gehoord en ik zou het goed kunnen gebruiken voor het
opknappen van het huis; de schuur lekt, en er zit schimmel op de
muur in de hal.’
‘Volgens mij is het voor mij niet van toepassing omdat ik werk en
een minimumloon heb.’
‘Ik kreeg wel een formulier om het aan te vragen, maar weet helemaal niet wat het inhoudt.’
‘Ik dacht dat je in de bijstand moet zitten om dat aan te vragen.’
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Bureaucratie
Door eerdere afwijzingen van een aanvraag of door problemen met het
invullen van een aanvraag willen sommige mensen geen aanvraag meer
doen. De bureaucratie vormt voor meerdere mensen een drempel om een
aanvraag te doen. Ze voelen zich gegeneerd over de vele gegevens die zij
moeten overleggen aan de Sociale Dienst. Uit de volgende citaten blijkt dat
mensen ervoor kiezen om geen aanvraag in te dienen om hun ‘eigenwaarde’
te behouden:

‘Jaren geleden heb ik hulp gevraagd bij de Sociale Dienst voor de
eerste levensbehoeften van mijn gezin. Dat werd geweigerd. Ik
was woedend en heb nooit meer wat aangevraagd. Ook al leef ik
in armoede.’
‘Ik heb het aangevraagd voor een gasfornuis, maar dat is
afgewezen. Mijn inkomen was net te hoog door de alimentatie.
Sindsdien heb ik het nooit meer geprobeerd.’
‘In het verleden heb ik het wel geprobeerd, maar er is teveel
bureaucratie en papieren rompslomp. Ik leef liever in armoede
dan ooit iets aan te vragen. Als de wasmachine kapot gaat, wast
mijn vrouw wel op de hand.’
‘Ik moet met alle papieren en mijn hele hebben en houden op
tafel komen; daar heb ik geen zin in.’
‘Ik ben het beu om papieren in te vullen en van het kastje naar de
muur te worden gestuurd. Al die moeite die je doet wordt niet
beloond.’
‘Daar heb ik slechte ervaringen mee. De instantie raakt steeds
mijn papieren kwijt. Ik word niet serieus genomen.’
‘Ik houd er niet van om iets te vragen.’
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Bezwaar tegen geld lenen
Bijzondere bijstand wordt soms als leenbijstand verstrekt. Omdat mensen
geen geld willen lenen, gaan ze niet verder met de aanvraag.

‘Als ik iets aanvraag zegt de klantmanager dat ik later het geld
moet terugbetalen.’
‘Ik heb gehoord dat je wel krijgt als je iets aanvraagt, maar zodra
je werkt moet je het terugbetalen.’
‘Ik heb het aangevraagd voor een koelkast, maar mij is een lening
voorgesteld.’

Een volgende voorziening waar de STA-teams informatie over geven is de
schuldhulpverlening Roosendaal (MSR). Deze voorziening bestaat sinds 1
januari 1998 en is een samenwerkingsverband tussen de Gemeentelijke
Kredietbank Breda (GKB-Breda), Traverse (het Algemeen Maatschappelijk
Werk) en de afdeling Sociale Zaken van de gemeente Roosendaal. Traverse
zorgt voor begeleiding tijdens schuldhulpverleningstrajecten, bijvoorbeeld
om mensen te helpen hun financiële administratie op orde te krijgen en te
houden. De GKB onderhandelt met schuldeisers om tot oplossing van de
schulden te komen. Bij schuldhulpverlening is het uitgangspunt dat schulden
binnen een termijn van 36 maanden worden opgelost en dat de beschikbare
aflossingsruimte hiervoor geheel wordt ingezet. Voor deze groep minima is
schuldhulpverlening erg belangrijk: meer dan de helft van de huishoudens
(54%) kampt met problematische schulden. De bekendheid en het gebruik
zijn in dit licht beperkt: een vierde (25%) van de mensen is op de hoogte van
de schuldhulpverlening en een tiende (12%) maakt er ook gebruik van.
Tot slot de Wmo-voorzieningen. De Wmo regelt voorzieningen en hulpmiddelen voor wonen en vervoer, zoals rolstoelen of trapliften. Ook regelt
de Wmo huishoudelijke verzorging, voor mensen die zelf niet (meer) voor
hun huishouden kunnen zorgen. De Wmo ondersteunt bovendien vrijwilligers
en mantelzorgers. De individuele voorzieningen van de Wmo zijn vrij
onbekend. Slechts één vierde (25%) van de mensen kent deze voorziening en
nog geen twee vijfde (18%) maakt er gebruik van.
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Samenvattend blijkt uit de gesprekken dat mensen vooral bekend zijn met
de kwijtschelding gemeentelijke belastingen (86%), de kwijtschelding
Waterschap Brabantse Delta (70%), de bijzondere bijstand (65%) en de
collectieve ziektekostenverzekering (65%). Ze maken echter van deze vier
voorzieningen niet allemaal gebruik. De voorzieningen categoriale bijzondere bijstand voor 65-plussers en chronische zieken (11%), de maatschappelijke participatie (10%) en de langdurigheidstoeslag (15%) zijn het minst
bekend en het minst in gebruik bij deze 337 huishoudens. Onwetendheid en
onduidelijkheid over de voorzieningen zijn de voornaamste redenen waarom
mensen er geen gebruik van maken. Bovendien zien mensen de bureaucratie, de ‘papieren rompslomp’ rond de aanvraag van een voorziening niet
zitten. Ze voelen zich ‘uitgekleed’ door alles wat ze moeten overleggen en
ze voelen zich ‘van het kastje naar de muur gestuurd.’
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3.4 Het combineren van het eerste en het tweede leefdomein
De boven beschreven portretten laten zien dat het voor deze groepen
minima niet eenvoudig is om hun activiteiten in het eerste en tweede
leefdomein te combineren. In deze paragraaf zetten we de risicofactoren in
het tweede leefdomein rond het verrichten van betaalde arbeid en het
gebruik van voorzieningen op een rijtje. Het gaat om: een onvoldoende
gebruik van inkomensondersteuning, een slechte kwaliteit van het werk, de
omvang van het werk, de gezondheid in relatie tot werken, het ontbreken
van opleidingsmogelijkheden, het ontbreken van continuïteit, en het gemis
van perspectief op beter werk.

‘Ik voel me bij de gemeente van het kastje naar de muur gestuurd.’
Het probleem van het niet-gebruik van voorzieningen komt bij deze groepen
minima vaak voor. Uit onderzoek van het SCP, gedaan in 2007, blijkt dat het
zelden voorkomt dat huishoudens die op meerdere regelingen recht hebben
van geen enkele regeling gebruik maken. Ook in deze groepen zien we dat
het niet zo is dat iemand helemaal geen beroep doet op de voorzieningen.
Zo is de kwijtschelding een veel gebruikte inkomensondersteuning, maar is
er bij de bijzondere bijstand veel onderbesteding.

‘Het voelt voor mij als straf. Ik moet stickertjes van cd-doosjes
afkrabben.’
Een klein aantal mensen werkt in een reguliere baan, bijvoorbeeld als
heftruckchauffeur, schoonmaakster, alphahulp, elektrotechnicus, in het
productiewerk, in een winkel, bij een champignonkweker, of in de horeca.
De reacties op een reguliere baan zijn meestal positief. Een 22-jarige
alleenstaande man doet productiewerk: ‘Ik heb het ontzettend naar mijn zin
op mijn werk en ga er met plezier naartoe.’
De meerderheid van de mensen met een betaalde baan in deze groep
werkt in een werkfabriek. Deze werkfabrieken zijn opgezet door de sociale
dienst en zijn bedoeld als re-integratietraject. Ook werken er enkele mensen
bij de WVS-groep. Hier krijgen mensen met een (arbeids)handicap de kans
om zich te kwalificeren voor de arbeidsmarkt. De reacties aangaande het
werken in de werkfabrieken zijn verdeeld: mensen zijn soms negatief, soms
positief, en soms beide tegelijk. De negatieve punten gaan vooral over de
kwaliteit van het werk. Een man zegt bijvoorbeeld over zijn werk bij een
werkfabriek: ‘Het voelt voor mij als straf. Ik moet stickertjes van cd-doosjes
afkrabben; dat vind ik geen echt werk.
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‘Ik heb niet de kracht om de tuin te onderhouden, ik ben veel te
moe.’
Voor alleenstaande ouders met meerdere kinderen is er vaak het probleem
van de uitputting. Het combineren van een betaalde baan met de verzorging
van en de aandacht voor de������������������������������������������������
kinderen is een hele klus, zeker als dit samengaat met gezondheidsproblemen. En die gezondheidsproblemen zijn alom
aanwezig.

‘In de toekomst wil ik vast werk, maar daarvoor moet ik 100%
gezond zijn.’
De gezondheidssituatie van de mensen die betaalde arbeid verrichten is niet
goed. Naast fysieke problemen, zoals rug-, schouder-, en knieklachten, zijn
er ook veel mensen die kampen met psychische problemen.

‘Ik heb gevraagd of ik de opleiding tot procesoperator of heftruckchauffeur mag doen, maar heb er nog niets over gehoord.’
De meeste mensen zijn laag opgeleid. Een klein aantal heeft een hogere
opleiding, soms gevolgd in het buitenland. Slechts een enkeling is bezig met
een opleiding, zoals een Mbo-opleiding, een opleiding in de verzorging, een
universitaire opleiding, of een opleiding voor elektromonteur. Veel allochtonen volgen een inburgeringscursus of een cursus Nederlands. Slechts een
enkeling volgt een andere cursus, zoals een thuiscursus zakelijke correspondentie, of een computercursus. Bijna alle mensen willen zich inzetten voor
een opleiding om een betere baan te krijgen: ‘Ik wil heel graag leren om
met een computer om te gaan, maar ik ben bang dat het heel moeilijk is om
het te leren, want ik zat op de huishoudschool.’

‘Het is een vicieuze cirkel. Met een echte baan zou er iets veranderen in mijn leven.’
Een aantal mensen vertelt dat hun contract bij de werkfabriek binnenkort
afloopt en dat ze druk op zoek zijn naar werk. Vaak maken ze zich zorgen
over of ze in de toekomst nog wel werk zullen hebben.
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3.5 De risicofactoren in het tweede leefdomein
Aan de hand van de portretten hebben we een aantal risicofactoren gezien
rond de zorgzelfstandigheid in het eerste domein. Ze komen voor een groot
deel overeen met de knelpunten die de mensen ervaren die alleen maar in
het eerste leefdomein participeren. Het zijn onder andere: gezondheidsproblemen, schulden, eenzaamheid, het ontbreken van een goed sociaal
netwerk, zorgen om het welzijn van de kinderen.
Hier zetten we de risicofactoren in het tweede leefdomein op een rijtje.
Als het gaat om het gebruik van voorzieningen, dan zijn de belangrijkste
risicofactoren: onduidelijkheid over de regelingen, de bureaucratie bij het
aanvragen van een voorziening, en de tegenzin om geld te lenen. Als het
gaat om het verrichten van betaalde arbeid, zijn de volgende risicofactoren
aanwezig: het ontbreken van kwalitatief goed werk, de omvang van het werk
in relatie tot het verzorgen van meerdere kinderen, het gebrek aan opleidingsmogelijkheden, de gezondheidsproblemen, het ontbreken van continuïteit van het betaalde werk, en het ontbreken van een perspectief op beter
werk.
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4

Participeren in het sociale leven

4.1 Twee kleine groepen
Van de mogelijkheden om te participeren in het sociale leven, het derde
leefdomein, maken de minima in Roosendaal maar heel beperkt gebruik. Het
gaat in de 38 huishoudens die in dit domein participeren bijna altijd om
vrijwilligerswerk in een setting die aansluit bij hun dagelijkse leven. Mensen
doen bijvoorbeeld vrijwilligerswerk in de moskee, in een dagactiviteitencentrum waar zij aan deelnemen, of in een buurthuis. Binnen de gezinnen
participeren niet beide partners in het sociale leven. Het gaat meestal om
één van de partners.
In dit hoofdstuk maken we onderscheid tussen twee groepen minima. Er
zijn 22 huishoudens die naast hun activiteiten in de eerste leefsfeer ook
deelnemen aan het sociale leven. Het gaat om 3 gezinnen met kinderen, 7
gezinnen zonder thuiswonende kinderen (waaronder 2 paren van 65-plussers,
2 éénoudergezinnen, en 10 alleenstaanden (6 mannen, waaronder 3 65-plussers, en 4 vrouwen, waaronder 2 65-plussers). We stellen bij deze groep de
vraag of er sprake is van zorgzelfredzaamheid in het eerste leefdomein en
van sociale zelfredzaamheid in het derde domein.
Naast deze 22 huishoudens bestaat de tweede groep uit 16 huishoudens
van minima die in alle drie de leefdomeinen participeren: 7 gezinnen met
kinderen, een echtpaar zonder kinderen, 5 alleenstaande moeders, en drie
alleenstaanden onder de 65 jaar. Ons uitgangspunt in dit rapport is dat
iemand volwaardig participeert als ����������������������������������������
er sprake is van een adequate en gelijkwaardige combinatie van participatie in de drie leefdomeinen. We hebben
dit kader aangevuld met verschillende soorten zelfredzaamheid: zorgzelfredzaamheid in het eerste leefdomein, financiële zelfredzaamheid in het
tweede leefdomein, en sociale zelfredzaamheid in het derde leefdomein.
Iemand is volledig zelfredzaam en heeft geen ondersteuning nodig van
instellingen of de gemeente als hij of zij in elk van de drie leefdomeinen in
meer of mindere mate actief is.
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We schetsen twee portretten uit de eerste groep van 22 huishoudens: van
een gezin en van een alleenstaande, en ook van de tweede groep van 16
huishoudens geven we een portret van een gezin en een alleenstaande.

4.2 Portretten
‘Ik zou nog graag een cursus Nederlands willen doen’
Garieb is 71 jaar en zijn vrouw Tasiba is 48 jaar. Ze hebben 7 kinderen. Vier
kinderen (17, 15, 12 en 9 jaar) wonen nog thuis. De drie uitwonende kinderen zien ze niet veel; ze wonen in een andere stad. Twee dochters zijn
getrouwd, terwijl een zoon een betaalde baan heeft en ook weinig tijd
heeft. Garieb en Tasiba leven van de AOW en van aanvullende bijstand.
Garieb is naar Nederland gekomen toen hij 35 was en heeft dertig jaar AOW
opgebouwd. Hij heeft daardoor een AOW-uitkering van 60%.1 Tasiba zorgt
voor het huishouden en houdt van lekker koken. Iedere avond is er warm
eten met verse groenten. Ze maakt wel eens eten voor de buren en ook het
STA-team wordt verwelkomd met cake en koekjes. Garieb en Tasiba roken
niet en drinken geen alcohol. Garieb wandelt veel, bijvoorbeeld naar de
stad en naar de moskee. De band met hun kinderen is goed. Garieb: ‘Het
zijn gezellige kinderen, soms wel een beetje moeilijk, maar dat is eigen aan
kinderen.’ Ze hebben geen familie in Nederland wonen. Het gezin spaart om
een keer naar het land van herkomst te gaan om de familieleden weer te
zien. Het lukt niet ieder jaar om iets opzij te leggen en dat bezorgt Garieb
en Tasiba veel verdriet en stress. Ze missen hun eigen land en hun familie
heel erg, maar willen niet terug vanwege de kinderen. Garieb en Tasiba
werken allebei als vrijwilliger in de moskee. Tasiba maakt pizza’s en Garieb
zit in het bestuur. Voor hen beiden omvat dit werk hun sociale netwerk.
Tasiba heeft daar ook een vriendin gekregen, Ichelle, een alleenstaande
vrouw met twee kinderen. Ichelle heeft naaien als hobby en maakt kleren
voor zichzelf en haar kinderen. Samen met Ichelle gaat Tasiba naar de
moskee voor het leren lezen van de Koran. Garieb heeft via de moskee
meerdere vrienden bij wie hij op bezoek gaat: ‘Bij de moskee is iedereen je
vriend, het zijn allemaal net broers.’ Contact hebben met Nederlanders is
1
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De AOW-opbouw is gebaseerd op een opbouw van vijftig jaar tussen de leeftijd
van 15 en 65 jaar. Ieder jaar bestaat de opbouw uit 2%. Na 50 jaar is de AOWuitkering volledig. Voor ieder jaar dat iemand niet in Nederland woont, is er een
aftrek van 2%.

moeilijk vanwege taalproblemen. Garieb zou wel graag de Nederlandse taal
beter willen spreken: ‘Ik zou graag een cursus Nederlands willen doen.’ Door
hun gebrekkige Nederlands hebben ze moeite te communiceren met instanties. Het STA-team wordt gevraagd mee te gaan naar de Sociale Dienst. Het
gaat zowel om het aanvragen van de ouderentoeslag als om toestemming
voor een reis naar hun thuisland. Ze willen over twee jaar drie maanden
gaan, maar Tasiba is arbeidsplichtig en mag maar vier weken weg. Tasiba
houdt van koken en bakken, de Koran lezen en breien. Alleen heeft ze geen
geld om wol te kopen. Garieb en Tasiba gaan nooit uit en ook sporten ze
niet. Het gezin woont sinds 1990 in hetzelfde huurhuis, maar is daarover niet
tevreden. Het is al die jaren te klein geweest voor het grote gezin en het
wordt slecht onderhouden, vindt Garieb: ‘De deuren zijn allemaal versleten
en de radiatoren roesten.’ Over de buurt zijn ze wel tevreden. Garieb: ‘Het
is een rustige buurt en een leuke straat.’

‘Ik hoop dit lang te kunnen blijven doen’
Hendrik is 75 jaar en woont alleen. Hij leeft van zijn AOW. Hij heeft een
zoon en een dochter. Zijn dochter woont in Roosendaal en komt één keer in
de week ‘poetsen’. Zijn zoon komt hem af en toe bezoeken. Verder heeft
Hendrik geen familie meer. Hij kookt meestal en eet gevarieerd; hij gaat ook
wel eens eten bij het verzorgingstehuis. Een maaltijd daar kost 6 euro. Hij
rookt en drinkt regelmatig een borreltje. Hij heeft heel lang bij een confectiebedrijf gewerkt om kleding te verstellen. Hij doet dit nu gratis voor buren
en vrienden. Hij doet het graag en krijgt er vaak een flesje wijn of een
bloemetje voor. Hij onderhoudt ook de tuin van de vriendin van zijn overleden vrouw. Hij maakt wel eens een busreis, bijvoorbeeld naar Zeeland, en
gaat soms naar het theater. Hendrik houdt van lezen, van sport kijken op de
televisie, en hij zingt bij een koor. Hij heeft niet veel vrienden, maar wel
vriendinnen met wie hij koffie drinkt. Een van hen is Riek, een alleenstaande
vrouw van 78 jaar. Riek is altijd verpleegkundige geweest en zij doet nu nog
vrijwilligerswerk in het ziekenhuis. Ook Riek leeft van haar AOW en van een
klein pensioentje. Riek heeft lang in Afrika gewerkt en heeft daardoor een
onvolledige AOW. Door haar pensioentje komt ze net op het minimum uit.
Met Riek gaat hij soms een fietstocht maken en samen onderhouden ze haar
tuin. Een ander vriendin waar hij mee koffie drinkt is Jannie. Zij is 73 jaar en
weduwe. Haar man is twintig jaar geleden overleden aan een hartaanval. Zij
leeft van haar AOW-uitkering en heeft nog wat spaargeld door de verkoop
van haar zaak. Hendrik kent haar al een heel wat jaartjes: ‘Ze had een zaak
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met stoffen en manufacturen. Ze heeft altijd gewerkt tot ze naar bed ging.’
Jannie gaat nu iedere dag naar de dagbesteding. Daar doet ze mee met
kaarten of met bingo, en ook leest ze soms. Ze heeft verder geen hobby’s,
want door haar eigen zaak had ze geen tijd om hobby’s te ontwikkelen. Met
Jannie maakt Hendrik wel eens een uitstapje, bijvoorbeeld naar het strand,
of ze gaan een keer naar het theater. Hendrik heeft geen plannen: ‘Ik hoop
dit lang te kunnen blijven doen. De mensen die ik nu heb wil ik behouden,
want ik heb moeite om nieuwe contacten aan te knopen. Ik ben graag op
mezelf en houd niet van grote gezelschappen. Als ik thuiskom voel ik me
vaak eenzaam.’ Hendrik is tevreden over zijn appartement. Hij zou wel een
ontmoetingsplaats in het gebouw willen hebben voor de bewoners. Het is
verder een rustige buurt en een veilige straat.
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‘Soms, als ik tijd heb, help ik om bejaarden naar het ziekenhuis te
rijden.’
Fatma is 37 jaar en woont met haar man Ismail en hun vijf kinderen (17, 14,
12, 9, en 7 jaar). Ismail is heftruckchauffeur, hij is in opleiding en verdient
het minimum loon. Fatma is in haar eentje verantwoordelijk voor het
huishouden: ‘Ik heb vijf kinderen, maar mijn man helpt me niet, ik moet hem
altijd stimuleren om iets te doen. Dat is erg vermoeiend.’ Ze doet haar best
om gezond te koken. Ismail en zij roken niet. Ook drinken ze niet in het
bijzijn van de kinderen: ‘Ik drink op speciale dagen wel een glaasje wijn,
maar altijd buitenshuis, want ik wil niet dat er thuis gedronken wordt. Het is
een slecht voorbeeld voor de kinderen. Met mijn man heb ik daar vaak
discussies over.’ Ze heeft een goed contact met haar kinderen. Ze praat veel
met haar kinderen over hun dagelijkse belevenissen. Ze vindt het jammer
dat haar kinderen aan weinig leuke dingen kunnen meedoen: ‘Ik moet steeds
nee zeggen tegen mijn kinderen als ze iets leuks willen doen. Daarover voel
ik me machteloos.’ Haar man en kinderen zijn goed gezond. Fatma zelf heeft
twee jaar geleden een ernstige operatie ondergaan en is daarna te zwaar
geworden. Ze heeft last van hoge bloeddruk en volgt een dieet. Ze moet
sporten van de dokter, ze zit op fitness en fietst naar haar werk. Maar ze is
tevreden met hoe het gaat: ‘De laatste twee jaar gaat het goed met mij.
Mijn leven begint nu pas.’ Door haar ziekte hebben ze een lening bij de
Gemeentelijke Kredietbank afgesloten en ze lossen daar nu maandelijks een
bedrag van af. Die aflossing drukt op de bestedingsruimte van het gezin.
Ismail voetbalt in zijn vrije tijd en hij gaat soms naar het café met vrienden.
Hij is ook vrijwilliger bij de Turkse vereniging en helpt mensen met informatie over wetten en regels. Fatma doet 24 uur per week een opleiding en een
stage bij een verpleeghuis. Ze hoopt dat ze de opleiding snel kan afronden
en aan het werk kan met de verzorging van ouderen. Ook zou ze nog wel een
vervolgopleiding verzorging willen doen. Twee dagen in de week is Fatma
vrijwilliger op school. Ze helpt met het begeleiden van activiteiten voor
kinderen en ze is ‘overblijfmoeder’. Ook helpt ze wel eens bij de moskee en
soms bij het verpleeghuis: ‘Soms, als ik tijd heb, help ik om bejaarden naar
het ziekenhuis te rijden.’ Veel tijd voor hobby’s blijft er niet over: ‘Ik heb
het zo druk, er is nooit tijd voor mijzelf. Heel soms doe ik mee aan een
culturele activiteit in de moskee. Maar ik ga nooit uit en heb geen tijd voor
hobby’s. Als ik tijd heb, doe ik iets met de kinderen wat zij leuk vinden om
te doen.’ Fatma heeft in Nederland geen familie wonen, haar broer en zus
wonen in Duitsland en met hen heeft ze veel contact. Haar vader is pas
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overleden in Turkije, maar daar kon ze niet naartoe omdat haar paspoort
niet in orde is. En ook had ze er geen geld voor. Aan de kant van haar
schoonfamilie heeft ze veel contact met haar schoonzus. Fatma is tevreden
over haar woning: ‘Hij is groot genoeg voor ons gezin.’ Ook is ze tevreden
over de straat, de buurt, de winkels en de buren: ‘Van onze buren hebben
we veel hulp gehad tijdens mijn ziekte.’ Fatma zou graag met de kinderen
leuke dingen willen doen, zoals een dagje naar de dierentuin of naar Walibi.
Ook zou ze graag een computercursus volgen en meer echte vrienden
hebben.

‘Ik heb een goed contact op de werkvloer’
Terka is een alleenstaande moeder. Ze is 25 jaar en heeft drie kinderen van
7 jaar, 4 jaar en 1 jaar. De vader van de kinderen is verdwenen. Terka denkt
dat hij in Afrika is. Ze wil geen contact met hem en krijgt ook geen alimentatie. Ze heeft een goede band met haar kinderen: ‘Mijn kinderen zijn mijn
enige familie’. Maar haar oudste dochter is soms moeilijk: ‘Ik neem haar
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nooit mee naar de winkels want zij wil alles hebben en wordt heel dwingend
en vervelend.’ Terka probeert gezond te koken. Iedere week gaat ze naar de
markt voor groenten en fruit. Ze rookt en ze drinkt niet. Ze doet alles
lopend of op de fiets en zegt daardoor voldoende te bewegen. Haar gezondheid en die van haar kinderen is goed. Ze werkt dertig uur per week bij een
schoonmaakbedrijf. Dit doet ze graag: ‘Ik heb een goed contact op de
werkvloer, veel prettige collega’s, en het is een gezellige boel. Ik hoop dat ik
een vast contract krijg.’ Terka heeft een heel goed contact met de buurvrouw. Ze passen vaak op elkaars kinderen. Ze heeft gee�������������������
n familie in Nederland, en met familie in Afrika heeft ze geen contact. Haar moeder is
overleden. Terka zingt iedere zondag in een koor. Ze heeft veel kennissen.
Ze kijkt graag naar de televisie, maar ze is eigenlijk altijd te moe om echt
iets te kunnen volgen. Voor uitgaan heeft ze geen geld: ‘Ik ga vrijwel niet
uit, want waar zou ik dat van moeten betalen? Ik houd van musicals en ik
ben één keer van mijn vakantiegeld naar een musical geweest. Ik zou heel
graag een keer met de kinderen naar een pretpark gaan, maar ook daar is
geen geld voor. Het leven is heel duur.’ Over haar huis is Terka niet zo
tevreden: ‘Ik vind het huis te klein. De kinderen willen een eigen kamer en
daar is in dit huis geen ruimte voor. De baby slaapt bij mij op de kamer. We
hebben ook geen zolder om spullen op te bergen.’ Over de buurt is Terka wel
tevreden: ‘Het is hier veilig en de straat is gezellig. Ik kook wel eens voor
kennissen hier in de straat.’ In de toekomst hoopt Terka een groter huis te
krijgen en ze hoopt dat haar kinderen een diploma halen: ‘Zonder diploma is
het moeilijk om werk te vinden.’

4.3 Perspectieven
De knelpunten in het dagelijkse leven in het eerste leefdomein zijn voor
deze twee groepen minima minder allesbepalend voor hun tijdsbesteding. Zij
zijn in staat om activiteiten in het sociale domein te ondernemen. Opvallend
is het ontbreken van de risicofactoren in vergelijking met de minima die
alleen maar in het privédomein participeren. De belangrijkste daarvan zijn
ernstige fysieke en/of psychische gezondheidsproblemen en schulden, die bij
deze groepen alle ontbreken. Het betekent niet dat die problemen niet
voorkomen, maar dat ze minder zwaar op het dagelijkse leven drukken. De
draagkracht houdt de draaglast veel beter in balans.
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De perspectieven van deze groepen minima voor de nabije toekomst zijn
veelal gericht op het behoud van de huidige situatie. Een paar mensen zegt
hierover:

Ik hoop dat mijn gezondheid goed blijft.’
‘Ik hoop dat mijn gezondheid niet verslechtert.’
‘Ik wil graag ditzelfde vrijwilligerswerk blijven doen.’
‘Ik wil graag in deze woning blijven wonen.’
‘Dat ik nog buiten de deur kan en niet binnen hoef te zitten de
hele dag.’
‘Dat alles hetzelfde zal zijn. Ik kan gaan en staan waar ik wil.’

‘Daarnaast zijn er vooral ‘kleine’ wensen. Met klein bedoelen we hier dat
het wensen zijn die mogelijk in die nabije toekomst te realiseren zijn.
Mensen spreken bijvoorbeeld de volgende wensen uit:

‘Ik zou graag naast de cursus plantenverzorging ook een
naaicursus doen.’
‘Ik zou graag iets aan sport doen.’
‘Ik zou graag mensen willen ontmoeten voor gezelschap thuis,
zodat ik me minder eenzaam voel.’
‘Ik hoop dat het financieel iets beter gaat.’
‘Mijn huis moet aan de binnenkant worden opgeknapt, vooral de
keuken.’
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Opvallend zijn de dromen die mensen hebben. Een paar daarvan zijn:

‘We zouden wel eens naar Australië willen, maar daar hebben
we geen geld voor.’
‘Ik zou graag een betaalde baan hebben als ontwikkelingswerker.
Hier leef ik maar en daar kan ik zoveel voor mensen betekenen.’
‘Ik zou in de toekomst milieuwetenschappen willen studeren aan
de universiteit.’

4.4 Risicofactoren in het derde domein
In het derde levensdomein zijn weinig minima actief. Bovendien gaat het om
activiteiten op kleine schaal. De activiteiten die de groep van 22 huishoudens naast hun zorgparticipatie in de privésfeer onderneemt, is hoofdzakelijk vrijwilligerswerk in ‘eigen’ kring, dat wil zeggen werk dat aansluit bij hun
dagelijkse bezigheden. Vrijwilligerswerk in de moskee wordt bijvoorbeeld
het meest gedaan. Het gaat daarbij ook om werkzaamheden op het uitvoerende vlak, zoals pizza’s maken voor de moskee, op kinderen passen tijdens
een activiteit in het buurthuis, op het dagactiviteitencentrum meehelpen in
de keuken en de plantjes daar verzorgen, en de lunch in het buurthuis
voorbereiden.
Een kijkje in de leefsituaties van de 16 huishoudens die in alle drie de
domeinen participeren geeft veel informatie over de vraag wat de belangrijkste elementen zijn van meer zelfredzaamheid van de minima. Deze
elementen zijn gespiegeld aan de opgestapelde problemen waar veel
‘verborgen’ minima mee worstelen. Dit spiegelbeeld laat zien dat we hier
een aantal belangrijke risicofactoren niet terugzien die we wel bij de
huishoudens zagen die alleen maar in het eerste leefdomein participeren.
We kunnen constateren dat er meer voorwaarden aanwezig zijn voor
volwaardige participatie. Drie voorwaarden springen eruit: een goede
gezondheid, geen schulden hebben, en beschikken over een goed sociaal
netwerk. Op de eerste plaats staat de lichamelijke en geestelijke gezondheid. De mensen in deze groep zijn óf gezond, óf ze zijn zodanig hersteld
van een ziekte dat ze goed kunnen functioneren. Een tweede aspect betreft

51

de schulden die mensen hebben. Ze zijn ofwel vrij van schulden, óf ze zijn
bezig aan een afbetaling met het vooruitzicht dat de geldproblemen
binnenkort zijn opgelost. Een derde ontbrekend knelpunt zijn de contacten
die mensen hebben. De meeste mensen in deze groep hebben een uitgebreid sociaal netwerk dat hen kan ondersteunen in het dagelijkse leven. Dit
heeft ook te maken met de activiteiten in het derde leefdomein. Hierbij
gaat het opnieuw om vrijwilligerswerk in ‘eigen’ kring, waardoor mensen
kennissen en vrienden krijgen.
Het bovenstaande wil niet zeggen dat er bij deze 38 huishoudens sprake is
van volwaardige participatie in de derde leefsfeer. De mogelijkheden die het
sociale leven biedt, kunnen door de minima maar mondjesmaat worden
benut. Risicofactoren die een rol spelen zijn het gebrek aan financiën,
onbekendheid met de mogelijkheden van sport en cultuur, van recreatiemogelijkheden, en van sociale contacten met mensen in politieke netwerken en
buurtnetwerken.
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5

Ondersteuning op maat

5.1 Eigen perspectieven
De STA-teamleden hebben tijdens de gesprekken ook aan de minima gevraagd wat zij over vijf jaar graag veranderd zouden willen zien in hun leven.
Uit de antwoorden blijkt of, en zo ja, welke perspectieven mensen zelf zien
om uit de spiraal van armoede te komen. Een aantal mensen gaf geen
antwoord op de vraag naar hun wensen. Zij zijn te zeer verstrikt geraakt in
de negatieve spiraal van armoede om zelf een uitweg te zien. Wensen die
andere mensen opvallend vaak noemden zijn: een betere gezondheid, of dat
deze niet verslechtert, geen schulden meer hebben, sporten (zelf of voor de
kinderen), een andere baan krijgen die meer verdient en/of leuker is, meer
sociale contacten krijgen, op vakantie gaan naar het land van herkomst om
familie te bezoeken, een andere woning krijgen (groter, kleiner, of met een
tuin), leuke dingen ondernemen (zelf of met de kinderen), het volgen van
een cursus (vaak een cursus Nederlands), en meer inkomen krijgen. We
bekijken de wensgebieden wat gedetailleerder.

‘Ik hoop dat het de komende jaren met mijn geestelijke gezondheid
beter zal gaan, zodat ik weer volwaardig in de maatschappij kan
functioneren.’
Wensen met betrekking tot een betere gezondheid, zowel lichamelijk als
geestelijk, uiten heel veel mensen. Zij wensen ook dat hun gezinsleden
gezond blijven. Ook hopen mensen dat ze voor zichzelf kunnen zorgen en
zichzelf zullen kunnen redden.

‘Ik hoop dan schuldenvrij te zijn.’
De mensen die schulden hebben, willen daar zo snel mogelijk vanaf. Een
alleenstaande jonge man vertelt dat het traject nu is gestart. Andere
wensen heeft hij niet: ‘Mijn hoofd zit zo vol met die geldproblemen dat ik
daar niet over na kan denken.’
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‘Mijn zoon wil graag op voetballen, en mijn jongste dochter wil op
zwemles.’
Veel mensen geven aan dat ze graag willen sporten (zwemmen wordt
bijvoorbeeld vaak genoemd) of wensen dat hun kinderen zouden kunnen
sporten. Een alleenstaande moeder zegt: ‘Wat ik wel graag zou willen, is dat
er een mogelijkheid is dat mijn kinderen aan meer sportactiviteiten mee
kunnen doen. Dat zou fantastisch zijn. Maar omdat ik de middelen er niet
voor heb, is de kans natuurlijk heel klein om dit voor elkaar te krijgen.
Misschien dat het via Stichting Leergeld lukt, met de informatie die ik van
het STA-team heb.’

‘Als ik werk heb, zal ik het weer beter hebben.’
Een vaak geuite wens is het krijgen van een vaste baan en werk dat leuker is
en beter betaalt dan de huidige baan. Ook een aantal mensen zonder baan
zou graag een baan willen hebben. Vrouwen noemen als wens vaak een baan
in de verzorging, en willen daarvoor een opleiding volgen, maar ook komen
wensen op tafel rond een baan in de horeca, in de kinderopvang, als kapster
of als receptioniste. Een alleenstaande ouder verwoordt haar wens als volgt:
‘Als ik werk heb, zal ik het weer beter hebben. Dat is wat ik hoop. Dat ik
mijn eigen boontjes kan doppen.’

‘Een dag alles vergeten.’
Veel oud��������������������������������������������������������������
ers wensen dat ze eens een dagje op stap kunnen met hun kinderen, bijvoorbeeld naar de Efteling of een ander pretpark, of de dierentuin.
Een alleenstaande moeder met drie kinderen zegt hierover: ‘Ik wil een dagje
met de kinderen naar een pretpark gaan, maar daar is geen geld voor. Het
leven is heel duur.’ Een andere vrouw met een gezin zegt dat ze graag een
dagje met de kinderen en vrienden weg zou willen gaan: ‘Een dag alles
vergeten en lekker verwend worden.’ Andere mensen geven andere voorbeelden van hun wens om leuke dingen te doen, zoals naar de bingo, de
sauna, of een dagje uit.

‘Ik zou graag meer contacten willen.’
Meer contacten met andere mensen is een wens die de minima vaak noemen. Een alleenstaande moeder zegt het zo: ‘Ik zou graag meer contacten
willen, want ik heb nu bijna niemand.’ Die contacten willen mensen om
samen dingen te kunnen doen, zoals een vrouw zegt: ‘Samen eten koken, en
leuke gesprekken voeren over interessante dingen.’ Een jonge alleenstaande
moeder benadrukt haar wens om weer vertrouwen in mensen te krijgen: Ik
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heb geen vertrouwen meer in mensen. Ik werd zo gekwetst, vooral door mijn
ex-man. Hij heeft mijn dromen en verwachtingen kapot gemaakt. Hoe moet
ik opnieuw beginnen?’

‘Als Allah het toelaat.’
Veel mensen hebben de wens om naar hun land van herkomst te reizen om
familie te bezoeken. Zo hopen een man en vrouw met hun gezin naar Turkije
te kunnen gaan: ‘Als Allah het toelaat’. Ze willen na 10 jaar graag hun familie
weer zien. Een ander gezin met kinderen wil graag op vakantie: ‘We zijn aan
het sparen om op vakantie te gaan, we zijn allebei nog nooit op vakantie
geweest. We willen naar Indonesië, waar de ouders van mijn vrouw vandaan
komen.’ Een alleenstaande ouder zegt hierover: ‘Ik zou zo graag nog een
keer naar mijn land van herkomst willen om mijn moeder te zien. Zij is ziek
en ik hoop haar toch nog een keer te zien. Het is zo lang geleden en ik mis
haar zo.’

‘Ik zou graag een goed huis hebben.’
Het zijn vooral de ouderen die zo lang mogelijk in hetzelfde huis willen
blijven wonen. Bij de andere huishoudens zijn er veel verhuiswensen: een
eigen woning (de mensen die op kamers wonen), een grotere woning (grote
gezinnen), een kleinere woning (alleenstaanden), een appartement, of een
woning met een tuin (chronisch zieken). Ook zou een aantal mensen graag
hun huis of een gedeelte daarvan opnieuw inrichten. Sommige mensen
zouden graag willen dat de woningbouwvereniging iets doet aan de gebreken
van het huis, zoals vocht in de slaapkamer. Een aantal mensen hoopt dat zijn
of haar buurman of buurvrouw zal verhuizen vanwege het lawaai. Enkele
mensen willen graag terugkeren naar het land van herkomst.

‘Ik wil graag Nederlands leren spreken.’
Veel mensen zouden graag beter Nederlands willen kunnen spreken en willen
hiervoor een cursus Nederlands volgen. Dit blijkt ook uit het bovenstaande
citaat van een oudere Turkse vrouw. Ze heeft erg veel spijt dat zij dit niet op
jonge leeftijd heeft gedaan. Ze wil graag zelf haar zaken kunnen regelen bij
instanties. De taal vormt een grote barrière voor de aanvraag van hulp. Ook
andere cursussen worden genoemd, zoals een computercursus, een budgetteringscursus, een cursus tekenen en schilderen, een kookcursus, of een
handwerkcursus.
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De eigen wensen geven aanknopingspunten voor de ondersteuning van de
minima, maar er zijn meer gegevens belangrijk om tot een goede ondersteuning op maat te komen. We zetten eerst de risicofactoren per type huishouden op een rijtje, en kijken daarna naar de aanknopingspunten die de
risicofactoren en de beschermende factoren in het draaglast-draagkracht
model opleveren.

5.2 Risicofactoren per huishoudtype
Tijdens de beschrijving van de participatiepatronen van de minima in de
drie leefdomeinen hebben we bij de portretten een onderscheid gemaakt
tussen verschillende typen huishoudens. Het gaat om gezinnen met kinderen, alleenstaande ouders, 65-plussers, alleenstaanden, en paren zonder
(thuiswonende) kinderen. We geven in deze paragraaf per huishoudtype de
risicofactoren aan: verantwoordelijkheid voor het huishouden, gezondheid,
kinderen, financiële situatie, sociale contacten, hobby’s en vrijwilligerswerk.
Op deze gebieden doen zich de belangrijkste verschillen tussen de verschillende huishoudens voor.

Gezinnen met kinderen
De meeste gezinnen zijn van allochtone afkomst, en voor het merendeel
gaat het om Turkse en Marokkaanse gezinnen. De vrouw zorgt bijna altijd
alleen voor het huishouden en de kinderen. In een derde van de gevallen
zijn er problemen met de kinderen. Gezondheidsproblemen bij de ouders
komen veel voor. Hierbij gaat het om lichamelijke problemen, zoals suikerziekte en een hoge bloeddruk, maar ook depressieve gevoelens en stress
komen veel voor. Veel mensen spreken niet goed Nederlands, waardoor ze
vaak problemen hebben met de administratie. In de meeste gevallen hebben
gezinnen moeite om de eindjes aan elkaar te knopen en schulden komen
geregeld voor. De meeste gezinnen hebben een beperkt aantal sociale
contacten en weinig hobby’s. Een heel klein aantal minima in deze groep
doet vrijwilligerswerk.

Alleenstaande ouders
Veel alleenstaande ouders (op één na moeders) zijn de hele dag druk met
werken en/of het volgen van een opleid����������������������������������
ing, de huishouding, en de verzorging van de kinderen. Een deel van hen heeft veel kinderen. De meeste
kinderen zien hun vader zelden of nooit en de vader draagt vaak geen
enkele verantwoordelijkheid. Een aantal vrouwen is in het verleden mishan-
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deld door haar ex-man. Problemen met ex-echtgenoten, zoals pogingen tot
ontvoering van de kinderen, komen voor. Er zijn relatief veel kinderen met
psychische problemen. Ook veel van de moeders hebben psychische problemen, soms in combinatie met lichamelijke problemen. De alleenstaande
moeders kunnen vaak maar moeilijk rondkomen en een aantal heeft schulden. Sociale contacten zijn vaak beperkt en ze hebben meestal weinig
hobby’s. Slechts een enkeling doet vrijwilligerswerk.

65-plussers
Driekwart van de ouderen in deze groep heeft gezondheidsproblemen,
waarbij het bijna uitsluitend gaat om lichamelijke problemen. Slechts een
enkele oudere heeft psychische problemen. Er wordt relatief weinig melding
gemaakt van schulden. De meeste ouderen hebben goed contact met hun
kinderen, maar er komen ook problemen voor waardoor mensen hun kinderen niet meer zien. Opvallend is dat bij allochtone ouderen de vaak veronderstelde hulp van hun kinderen ontbreekt. Hun kinderen zijn verhuisd naar
een andere stad, of hebben het zelf veel te druk met werk en gezin. Het
sociale netwerk van de 65-plussers is meestal beperkt. Eenzaamheid en
sociale isolatie komen vooral veel voor bij de alleenstaande ouderen. Slechts
een enkeling doet vrijwilligerswerk.
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Alleenstaanden
De risicofactoren voor alleenstaande vrouwen en alleenstaande mannen zijn
verschillend. Bijna alle alleenstaande vrouwen hebben gezondheidsproblemen, zowel op lichamelijk als op psychisch vlak. Een aantal heeft schulden.
In de meeste gevallen hebben zij goed contact met hun uitwonende kinderen, maar in een derde van de gevallen zijn er problemen of is er geen
contact. De meeste alleenstaande vrouwen hebben een beperkt aantal
contacten, en een aantal heeft bijna geen contacten. Sommige vrouwen
hebben heel veel hobby’s, anderen hebben deze juist bijna niet. Slechts een
enkeling doet vrijwilligerswerk.
Opvallend is de ongezonde leefstijl van een groot aantal alleenstaande
mannen: veel roken, veel drinken en niet gezond eten. Ongeveer een derde
deel van hen heeft lichamelijke problemen, maar dit is relatief weinig
vergeleken met andere groepen. Wel komen ernstige psychische problemen
relatief veel voor, bijvoorbeeld trauma’s door een oorlogsverleden, of een
ziekte als schizofrenie. Iets minder dan de helft van de alleenstaande
mannen heeft kinderen, vaak nog jonge kinderen. De hoeveelheid tijd die de
vaders met hun kinderen doorbrengen is erg wisselend. Sommigen zien hun
kinderen nooit. Veel alleenstaande mannen hebben schulden. Verder hebben
de meeste mannen een beperkt aantal sociale contacten, en voelen veel
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mannen zich eenzaam. Net als bij de alleenstaande vrouwen hebben
sommige mannen heel veel hobby’s, maar veel andere mannen hebben deze
juist bijna niet. Slechts een enkeling doet vrijwilligerswerk.

Huishoudens zonder kinderen
Lichamelijke problemen komen onder de gehuwde en samenwonende
mannen en vrouwen veel voor, maar psychische problemen zijn er minder.
Drie kwart van de gehuwde of samenwonende mannen en vrouwen heeft
uitwonende kinderen. Het merendeel heeft goed contact met hen. Schulden
komen onder deze groep mensen niet veel voor. De meesten hebben een
beperkt aantal sociale contacten en een redelijk aantal hobby’s, weliswaar
meestal binnenshuis. Een klein aantal van hen doet vrijwilligerswerk.
De bovenstaande algemene patronen geven per huishoudtype informatie over
de aanknopingspunten voor ondersteuning door lokaal beleid en maatschappelijke organisaties. Het is echter beter om een individuele benadering te
kiezen, aangezien de combinatie van de risicofactoren die opgestapeld de
draaglast vormen voor ieder individu afzonderlijk zijn vast te stellen. Niet
alle problemen in de privésfeer zijn op een eenvoudige manier op te lossen.
Iemand met een ernstige ziekte is niet zomaar gezond te krijgen, al kan een
individuele benadering wel verbetering brengen. Heeft de betrokkene wel
alle mogelijke toegang tot de gezondheidszorg, of zijn daar verbeteringen
mogelijk? Ook kan ziekte gepaard gaan met andere problemen, bijvoorbeeld
slecht gezinsmanagement of een verwaarloosd huis. Voor deze problemen
kunnen wel oplossingen worden gevonden. Ondersteuning op maat, gericht
op het doorbreken van de spiraal van armoede, vraagt om een individuele
benadering. Dit is mogelijk door het balansmodel draaglast-draagkracht te
gebruiken.

5.3 Het balansmodel draaglast-draagkracht
In dit rapport hebben we gezien dat het draagkracht-draaglastmodel
belangrijk is om meer grip te krijgen op de samengesteldheid van het
probleem. De indeling in risicofactoren binnen de verschillende leefdomeinen laat de hardnekkigheid zien van de negatieve spiraal van armoede. Het
geeft inzicht in de verstoring van de balans tussen de draagkracht en de
draaglast van mensen. Bij bijna alle mensen die in dit rapport aan het woord
zijn geweest, is er sprake van een grote verstoring van die balans. De
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draaglast is veel te groot ten opzichte van de draagkracht. Er liggen teveel
problemen op de schouders van deze mensen, en die problemen spoken ook
voortdurend in hun hoofden rond.
De ernst van de problemen in de leefsituatie van de minima wordt
bepaald door de mate van verstoring in de balans tussen draaglast en
draagkracht. Inzicht in de ernst van de situatie ontstaat door meer zicht te
krijgen op de verhouding tussen de risicofactoren en de beschermende
factoren in een individuele leefsituatie. Tot nu toe hebben we vooral de
risicofactoren in kaart gebracht, aan de hand van de gesprekken. In de
onderstaande tabel geven we ook de beschermende factoren weer. In veel
gevallen is zo’n beschermende factor precies het tegenovergestelde van de
risicofactor.
Risicofactoren zijn kenmerken of omstandigheden die de leefsituatie
ongunstig beïnvloeden, en beschermende factoren zijn gunstige kenmerken
of omstandigheden die een tegenwicht bieden aan de risicofactoren.
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Het balansmodel van de minima in Roosendaal
Draaglast: risicofactoren

Leefdomein(en)

Individuele factoren:

Draagkracht: beschermende factoren
Individuele factoren:

• Lage opleiding

1, 2, 3

• Probleemoplossende vaardigheden

• Probleemgedrag

1, 2, 3

• Sociale competentie

• Rigiditeit

1, 2, 3

• Veerkracht

• Negatief zelfbeeld

1, 2, 3

• Positief zelfbeeld

Sociale factoren:

Sociale factoren:

• Lichamelijk chronisch ziek zijn

1, 2, 3

• Fysiek gezond zijn

• Psychische kwalen als depressie

1, 2, 3

• Psychisch gezond zijn

• Zorgen voor zieke familieleden

1

• Gezonde familieleden

• Kinderen weinig kunnen geven

1, 2

• Gebruik maken van inkomensondersteuning

• Opvoedingsproblemen

1

• Goede ontwikkeling kinderen

• Geen ontspanningsmogelijkheden c.q.hobby’s

1, 3

• Actief activiteitenpatroon en toegankelijkheid van activiteiten in sport,
cultuur en recreatie

• Weinig sociale contacten

1, 3

• Goed sociaal netwerk

• Geldproblemen/schulden

1, 2, 3

• Financiële zelfredzaamheid

• Geen perspectief hebben

1, 2, 3

• Plannen voor de toekomst

• Geen goede zelfzorg

1

• Gezonde leefstijl

• Problemen met de administratie

1

• Administratie op orde

• Problemen met de Nederlandse
taal

1, 2, 3

• Taalvaardig

• Zwaarte huishoudelijke taken

1

• Delen van verantwoordelijkheid

• Slechte huisvesting

1

• Goede woning

• Beperkte mobiliteit

1, 2, 3

• Mobiliteit

Maatschappelijke factoren:

Maatschappelijke factoren:

• Onduidelijkheid over inkomensondersteuning en voorzieningen

2

• Goede voorlichting

• Bureaucratie

2

• Vereenvoudiging en samenvoeging
van regelingen

• Geen geld willen lenen

2

• Vereenvoudiging van de aanvraagprocedures (ook voor geld lenen)

• Geen kwalitatief goed werk

2

• Inspirerend en leuk werk

• Geen opleidingsmogelijkheden

2

• Voldoende opleidingsmogelijkheden

• Dreigende werkloosheid

2

• Continuiteit in betaalde arbeid

• Geen perspectief op beter werk

2

• Carriereperspectieven

• Discriminatie van minima

2

• Tolerantie en gelijkwaardigheid
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Uit de literatuur over het draaglast-draagkracht model in relatie tot de
pedagogiek en arbeidsomstandigheden blijkt dat de ernstigste risicofactoren
het eerst moeten worden aangepakt. Wij willen dat ook voor het aanpakken
van het armoedeprobleem voorstellen, maar voegen er een dimensie aan
toe. Tijdens onze speurtocht langs de minima in Roosendaal hebben we
ontdekt dat het versterken van de beschermende factoren en het aanpakken
van de risicofactoren in het tweede en derde domein niet kan werken als
niet eerst, of in ieder geval tegelijkertijd, de problemen in het eerste
leefdomein worden aangepakt. Veel van de minima hebben zo’n gecompliceerd privéleven dat zij aan participatie in de andere twee leefdomeinen
simpelweg niet toekomen.
Een gefaseerde individuele benadering, gericht op het bevorderen van
zelfredzaamheid en participatie in het tweede en derde domein, zou om de
bovenstaande redenen moeten starten bij het aanpakken van de risicofactoren in het eerste leefdomein. Voor de meeste mensen liggen hier de meest
ernstige risicofactoren. De volgende stap dient gericht te zijn op het wegen
van de veranderbaarheid van de risicofactoren. Zo is een ernstige chronische
ziekte niet in korte tijd op te lossen, maar het is wel mogelijk om te werken
aan het uitbreiden van het sociale netwerk van een chronisch zieke in het
eerste domein.

5.4 Individuele ondersteuning: het werk van de STA-teams als
voorbeeld
Een gefaseerde aanpak ter ondersteuning voor de minima is mogelijk door in
lokaal beleid de krachten te bundelen. Dit betreft in eerste instantie de
interne samenwerking binnen een gemeente. Het Verwey-Jonker Instituut
voert diverse onderzoeken uit in het kader van innovatie van de Wmo. Een
van die onderzoeken betreft de verbinding tussen de Wmo en de Wwb. Uit
de resultaten van dit onderzoek blijkt dat integraal beleid op het kruispunt
van Wwb en Wmo kansen biedt voor kwetsbare burgers (Stavenuiter & Van
der Klein, 2010). Het kan leiden tot een activeringsbeleid dat dichter bij de
behoeften van de kwetsbare burger staat. Vanuit een breed participatiebegrip kunnen initiatieven ontstaan waarbij mensen met een grote afstand tot
de arbeidsmarkt zinvol werk verrichten. Nog niet veel gemeenten zijn actief
op dit kruispunt. Voor een deel wordt de verbinding bemoeilijkt door de
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verschillende (en soms tegenstrijdige) doelen van de Wmo en de Wwb. Zowel
de Wmo als de Wwb hebben als doelstelling het streven naar participatie,
maar in de praktijk is dat vaak een heel verschillend soort participatie. Bij
de Wwb draait het uiteindelijk om deelname aan arbeidsparticipatie, en bij
de Wmo veel meer om sociale insluiting, meedoen en zelfredzaamheid. De
meeste ruimte om innovatie in participatiebevordering te bewerkstelligen
ligt daarom in de toekomstige integrale besteding van de budgetten van de
gemeentelijke Sociale Diensten en de Wmo.
Een goed voorbeeld van dit kruispunt is de voortzetting van het werk van
de STA-teams. Naast een uitbreiding van het aantal mensen dat via de
Wwb-reïntegratiegelden aan het werk zijn in de wijken in Roosendaal (nu 16
FTE) is de inhoud van het werk gericht op activering en ondersteuning van
de zelfredzaamheid van de minima. Het stimuleren van de participatie van
de minima is de hoofdmoot van het werk van de STA-teamleden. Zo moedigen de STA-teamleden mensen met een minimuminkomen aan om naast het
aanvragen van voorzieningen gebruik te gaan maken van het bestaande
activiteitenaanbod. De participatiebevordering gebeurt door het maken van
een participatieplan, tijdens een huisgesprek. Hiervoor is een methodiek
ontwikkeld. Voor een kleine groep blijkt de drempel naar activiteiten
buitenshuis in eerste instantie te groot. Zij krijgen begeleiding, bijvoorbeeld
om de stap te zetten naar een activiteit in de wijk, of ze krijgen een maatje.
Als er meer ondersteuning nodig is, wordt er contact gelegd met professionele hulp- en ondersteuningswerkers.

5.5 Tot besluit: een integrale aanpak vanuit de Wwb en de Wmo
Dit verslag van de gesprekken met minimahuishoudens in Roosendaal laat
zien dat armoede een complex probleem is. Het is niet alleen een financieel
probleem; armoede gaat samen met andere risicofactoren. We zagen allerlei
voorbeelden voorbij komen van deze risicofactoren, die de dynamiek van de
neergaande spiraal van armoede voeden: een slechte gezondheid, vermoeidheid, depressie, het verlies van regie door een schokkende levenservaring,
een uitzichtloze schuldsituatie, sociaal isolement, en het ontbreken van
perspectief.
Wat uit de analyse van de gesprekken opvallend naar voren komt, is dat
de meeste minima van deze groep van 337 huishoudens heel erg veel
verschillende problemen hebben op verschillende levensvlakken. In de
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privésfeer spelen vaak al zoveel problemen, dat mensen in veel gevallen
niet toekomen aan participatie in de andere twee levenssferen. De basis van
waaruit mensen in de andere twee sferen actief kunnen participeren,
ontbreekt als het ware. De Roosendaalse minima participeren vooral in de
eerste leefsfeer, een beetje in de tweede, en vrijwel niet in de derde
leefsfeer. Wanneer het gaat om de sfeer van werk en inkomen, dan is de
meerderheid van de mensen hierin erg passief. Veel mensen hebben een
uitkering en van de groep mensen die werkt, werkt het merendeel in een
werkfabriek. De meeste mensen zien geen kans om een vaste baan te
vinden of een opleiding of cursus te volgen die een betere baan met een
hoger salaris mogelijk maakt. Hierdoor ontsnappen maar weinig mensen uit
de armoede. Aan het sociale leven in het derde leefdomein wordt nauwelijks
deelgenomen; slechts een klein aantal mensen doet vrijwilligerswerk.
Aan de hand van de eerder beschreven portretten kunnen we ook concluderen dat veel problemen van de minima elkaar versterken. We hebben
vastgesteld dat de draagkracht bij bijna iedereen minder groot is dan de
draaglast. Met andere woorden, veel mensen hebben meer problemen dan
ze aankunnen, waardoor de situatie nog verder verergert. Veel minima
bevinden zich in deze vicieuze cirkel.
Onze conclusie is dat een integrale aanpak vanuit de Wwb en de Wmo
mogelijkheden biedt om een gefaseerde benadering te kiezen, waarbij het
meest zwaarwegende probleem het eerst wordt aangepakt. De Wmo draait
om zelfredzaamheid en de kracht van de civil society, en de Wwb om
inkomensondersteuning en activering richting financiële zelfstandigheid.
Uitgangspunt van de benadering is dat de zorgzelfredzaamheid in de
privésfeer het aanknopingspunt is voor het bevorderen van participatie.
Voor een groot deel van deze groep minima is de weg naar een volwaardige
betaalde baan afgesloten. De eisen die de arbeidsmarkt stelt zijn voor hen
veel te hoog. Maar in de civil society is meer en meer behoefte aan vrijwilligers en mantelzorgers. Geef mensen bijvoorbeeld in de sectoren van zorg
en vrijwillige hulp inhoudelijk zinnig werk te doen en stel daar een goede
onkostenvergoeding tegenover. Om mensen niet in de neergaande spiraal
van armoede te laten zitten, gaat het bij een integrale aanpak om ondersteuning van mensen in de privésfeer en om hen de drempel te laten
overstappen naar het openbare en sociale leven. De onzichtbare gezichten
van armoede kunnen door deze benadering veranderen in een perspectief
van mensen die volwaardig deelnemen aan de samenleving.
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Bijlage 1 Achtergrondgegevens van de groepen
Gezinnen:
●● Aantal gezinnen: 85.
●● De gemiddelde leeftijd van de man is 45 jaar, die van de vrouw is 39 jaar.
●● Op een enkel gezin na zijn alle gezinnen allochtoon.
●● Een gezin bestaat uit gemiddeld 3 ½ kind, 39% heeft meer dan drie
kinderen.
●● Acht van de tien gezinnen heeft minimaal een kind in de leeftijd tot 12
jaar, de helft heeft minimaal een kind in de leeftijd van 13 t/m 18 jaar,
een derde heeft kinderen van 19 jaar en ouder.
●● Achtenveertig procent bestaat uit gezinnen met een minimuminkomen uit
werk, 15% heeft een Wwb-uitkering, eventueel aangevuld met betaald
werk, 9% krijgt WAO/Wia, eventueel aangevuld met betaald werk, 6%
heeft een WW-uitkering, eventueel aangevuld met betaald werk, en 5%
zit in de ziektewet.

Alleenstaande ouders:
●● Aantal alleenstaande ouders: 83.
●● In deze groep zit één alleenstaande vader.
●● De gemiddelde leeftijd is 39 jaar.
●● Ongeveer drie kwart is allochtoon.
●● Gemiddeld 2 ½ kind, 19% heeft meer dan drie kinderen.
●● Acht van de tien hebben een kind in de leeftijd tot 12 jaar, de helft heeft
een kind in de leeftijd van 12 t/m 18 jaar, ongeveer drie van de tien
hebben een kind in de leeftijd van 19 jaar en ouder.
●● Tweeënveertig procent is werknemer met een minimuminkomen, 30%
heeft een Wwb-uitkering, eventueel aangevuld met betaald werk, en 8%
heeft een WW-uitkering, eventueel aangevuld met betaald werk.
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Ouderen:
●● Aantal ouderen: 52.
●● Vijftien procent alleenstaande mannen.
●● Vijftig procent alleenstaande vrouwen.
●● Vijfendertig procent gehuwde/samenwonende mannen en vrouwen.
●● De gemiddelde leeftijd van de man is 71 jaar, die van de vrouw is 70
jaar.
●● Vier van de tien ouderen zijn allochtoon.
●● Vierentwintig heeft alleen AOW, 62% AOW en klein pensioentje, en 14%
AOW met aanvullende bijstand.
●● Negen van de tien mensen hebben kinderen, gemiddeld 3 ½ kind.

Alleenstaanden:
Vrouwen:
●● Aantal alleenstaande vrouwen: 44.
●● De gemiddelde leeftijd is 44 jaar.
●● Iets meer dan de helft is allochtoon.
●● Iets meer dan de helft heeft kinderen, gem. 2 ½ kind.
●● Dertig procent is werknemer met een minimuminkomen, 20% heeft een
Wwb–uitkering, eventueel aangevuld met betaald werk, 7% heeft een
WW-uitkering, 7% een Wajong-uitkering, eventueel aangevuld met
betaald werk, en 5% krijgt ziekengeld (werkgever/ziektewet).
Mannen:
●● Aantal alleenstaande mannen: 46.
●● De gemiddelde leeftijd is 41 jaar.
●● Vijf en zestig procent is allochtoon.
●● Iets minder dan de helft heeft kinderen, gemiddeld 2.
●● Van de alleenstaande mannen met kinderen heeft de helft minimaal één
kind in de leeftijd tot en met 12 jaar.
●● Zevenendertig procent is werknemer met een minimuminkomen, 22%
heeft een Wwb-uitkering, eventueel aangevuld met betaald werk, 15%
heeft een WW-uitkering, eventueel aangevuld met betaald werk, 7%
heeft een Wajong-uitkering, en 7% heeft een WAO/Wia-uitkering,
eventueel aangevuld met betaald werk.
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Huishoudens zonder kinderen ( <65 jaar):
●● Aantal huishoudens zonder kinderen: 27.
●● De gemiddelde leeftijd van de man is 55 jaar, die van de vrouw 52 jaar.
●● Ongeveer twee derde is allochtoon.
●● Driekwart heeft kinderen, gemiddeld 2 kinderen.
●● Negentien procent heeft een Wwb-uitkering, eventueel aangevuld met
betaald werk, 15% heeft een WAO-uitkering, eventueel aangevuld met
betaald werk, 15% is werknemer met een minimuminkomen, 11% krijgt
alleen AOW, 11% zit in de WAO, en 7% heeft AOW met klein pensioentje.
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Bijlage 2 Topiclijst van de gesprekken
Wat doet u zoal op een gemiddelde dag?
In de ochtend?
Op de middag?
Tijdens de avond?

Doorvragen over de volgende onderwerpen:
1. Sociale activiteiten (wat voor activiteiten onderneemt iemand en hoe
vaak?)
•

•
•

Hobby’s: bijvoorbeeld tuinieren, handwerken, lezen, chatten op
internet, zingen in een koor, muziek beoefenen, op bezoek gaan,
verzamelen, vissen, omgang huisdieren, kaarten enzovoort.
Sporten: in verenigingsverband, samen met anderen, of alleen.
Uitgaan: bijvoorbeeld naar de bioscoop, het theater, clubs, het
buurthuis, uit eten.

2. Werk (wat voor betaald en onbetaald werk doet iemand en hoe vaak?)
•
•

Betaald werk: wat voor werk en het aantal uren.
Onbetaald werk: bijvoorbeeld het huishouden, zorgen voor kinderen,
zorgen voor anderen (familieleden, buren, vrienden, kennissen),
klussen voor anderen, vrijwilligerswerk.

3. Sociale contacten (wat voor soort contacten en hoe vaak?)
•
•
•

familie;
vrienden (sportvrienden, online vrienden, hele goede vrienden);
collega’s;
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•
•

buren/buurtbewoners;
kennissen.

4. Zelfzorg (met welke onderdelen is iemand actief bezig?)
•
•
•
•

gezonde voeding;
bewegen;
roken;
drinken;

5. Educatie/cursussen (welk soort cursussen en hoeveel tijd kost het per
week?)
•
•
•
•

hobby;
werk;
kennis;
vaardigheden.

6. Wonen en woonomgeving
•
•
•

tevredenheid over de woning (wooncomfort, huur);
tevredenheid over de buurt (winkels, voorzieningen, ontmoetingsplaatsen);
tevredenheid over de eigen straat (omgang met de buren, speelmogelijkheden voor de kinderen).

7. Over vijf jaar
•
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Wat kan er voor u over vijf jaar veranderd zijn?
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