
Voorkomen, verminderen en verzachten

c.kuiper@movisie.nl



 16:00 Inloop

 16:15 Welkom en programmatoelichting

 16:30 Presentatie onderzoek en introductie gesprekstafels 

 16:50 Gesprekstafels

 17:45 Terugkoppeling gesprekstafels

 18.15 Afsluiting door wethouder

 18:30 Borrel en hapje





 Overzicht oorzaken/ 
gevolgen armoede en 
schulden

 Invloed van de 
gemeente

 Aanknopingspunten 
voor effectief beleid 

 Ideeën voor het meten 
van effecten

 Verrijken onderzoek 
met lokale kennis in  
stadsgesprek



 De armoedepercentages liggen in Maastricht hoger dan in de rest van Nederland. Maar zijn wel 
vergelijkbaar met steden van gelijke omvang. Armoede komt over het algemeen genomen vaker 
voor in stedelijke gebieden.

 Armoede treft vooral uitkeringsgerechtigden, kinderen, eenoudergezinnen en 65+’ers. Deze 
groepen wonen vooral in wijken in Noordwest en Noordoost Maastricht. 

 Huishoudens in Maastricht zijn vaker arm, 110 procent van het sociaal minimum 11,7% van de 
huishoudens in Maastricht tegenover 10,5 landelijk.

 Kinderen tussen de 4 en 12 jaar in Maastricht zijn vaker arm: 1 op de 8 kinderen groeit op in 
armoede in 2014-2018, tegenover 1 op de 10 landelijk.

 65+’ers in Maastricht zijn vaker arm: 15,5% ten opzichte van 12% landelijk

 In Maastricht is het gemiddeld besteedbaar inkomen per huishouden € 32.800 per jaar. Dit is 
aanzienlijk minder dan het landelijk gemiddelde besteedbaar inkomen van € 41.000

 De meeste mensen (24%) hadden bij hun intake in de schuldhulpverlening een schuld van meer 
dan € 50.000 62% van de aangemelde cliënten in de schuldhulpverlening is gehuwd en de grootste 
groep is tussen de 27 en 65 jaar 





Persoonlijk (laaggeletterd, life events etc.)
Sociaal (gebrek aan (helpend) netwerk)
Maatschappelijk (ingewikkelde samenleving 

en complexe regelgeving)
Economisch (toename flexwerk, stijgende 

kosten basisvoorzieningen)



 Schaarste > Stress > IQ neemt met 13 punten af. 
Afname concentratie, plannen en organiseren lukt niet 
meer > onzorgvuldigheid, afwezigheid, impulsiviteit 
en het maken van fouten, korte termijn denken, 
onderschatten van problematiek 

 Laag zelfbeeld, schaamte, weinig zelfvertrouwen, 
eenzaamheid, relatieproblemen, huiselijk geweld, 
slechtere gezondheid.

 Risicofactor voor kindermishandeling >  bij 40 % van 
de meldingen Raad voor de Kinderbescherming 
speelt financiële problematiek van de opvoeders een 
rol.

 Bij kinderen: verminderde hersenontwikkeling, 
minder goede emotieregulatie. Functies als plannen 
en organiseren ontwikkelen zich minder goed. 

 Armoede vergroot de kans op vroegtijdig school 
verlaten.



Armoede en schulden zijn complexe 
problemen

Vaak speelt een combinatie of opeenstapeling 
van factoren een rol

Oorzaken en gevolgen zijn lastig van elkaar te 
scheiden

Armoede en schulden zijn niet met één 
maatregel op te lossen



De gemeente heeft weinig/geen 
invloed op de cirkel van 
betrokkenheid: geen 
inkomenspolitiek, geen invloed 
op economie, geen invloed op 
stijging energiekosten etc.

De gemeente heeft wél invloed op 
visie (positief mensbeeld en 
vertrouwen), integraal werken, 
empowerment etc.



Empowerment



 Positief mensbeeld en vertrouwen

 Sterke toegankelijke sociale basis, 

integraal werken, outreachend, 

sluitende keten 

 Stress-sensitief werken 

 Maatwerk 

 Sociaal incasseren en behoorlijk 

invorderen

 Nazorg

 Inzet op de vier vormen van 

empowerment (persoonlijk, 

sociaal, maatschappelijk en 

economisch) vooral gericht op de 

belangrijkste risicogroepen





 Ga zitten bij mensen
die je nog niet kent (of 
niet zo heel goed
kent)

 LSD: luisteren, 
samenvatten, 
doorvragen

 De tafelbegeleiders
doen de rest 








