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Deze week heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) het rapport “Als werk 
weinig opbrengt; Werkende armen in vijf Europese landen en twintig Nederlandse 
gemeenten  .” gepresenteerd, waarin wordt geconcludeerd dat het aantal werkende 
armen de afgelopen 25 jaar in Nederland is gestegen.

De belangrijkste conclusies uit het rapport zijn:

 In Nederland stijgt het aandeel werkende armen sinds 1990. De toename in de periode 
2001-2014 is vermoedelijk vooral ontstaan door achterblijvende lonen, dalende winsten 
en toenemende werkloosheid.

 Werkende zzp’ers, alleenstaanden en mensen met een migratie-achtergrond behoren 
vaak tot de armen.

 Werknemers zijn vooral arm door weinig gewerkte uren, zelfstandigen door een laag 
uurinkomen.

 Nederland telt verhoudingsgewijs meer werkende armen dan Denemarken en België, 
maar een stuk minder dan Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Dat hangt samen met 
uiteenlopende wetten en regelingen, maar ook met culturele verschillen.

 Nederlandse gemeenten besteden in hun beleid weinig specifieke aandacht aan 
werkende armen en weten niet goed hoe ze deze groep moeten bereiken.

1. Kan het college aangeven of de situatie in Leiderdorp overeenkomt met het landelijk 
geschetste beeld? Zo niet, kan het college aangeven waarin deze verschilt?

Er is geen reden om aan te nemen dat de situatie in Leiderdorp wezenlijk afwijkt van de 
situatie elders in het land. 
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2. Heeft de gemeente een specifiek beleid gericht op deze groep(en) werkende armen?

Nee, de gemeente heeft geen specifiek beleid gericht op deze groepen. We hebben ook 
geen inzicht in welke mensen dit betreft. Vanzelfsprekend kunnen zij, indien aan de orde, wel  
gebruik maken van de algemene voorzieningen die wij aanbieden voor mensen met een 
lager inkomen.
 

3. Worden er aparte rapportages voor deze groep of groepen gemaakt?

Er worden geen aparte rapportages voor deze groepen gemaakt. Wij hebben evenmin inzicht  
in welke mensen het precies betreft. Een deel zal bekend zijn via organisaties als het Sociaal  
team of, bij gebruik van minimaregelingen of een aanvullende uitkering, de dienst Werk en 
Inkomen. Dit levert echter geen compleet beeld op van de omvang en samenstelling van 
deze groepen.

4. Is er maatwerk beschikbaar om deze specifieke groep(en) armen te helpen? Zo niet, is het 
college van plan maatwerk voor deze groep(en) te ontwikkelen?

Er zijn geen regelingen die specifiek en uitsluitend op deze groepen gericht zijn. Het 
minimabeleid is ingericht met algemene regelingen voor alle inwoners die hiervoor in 
aanmerking komen. Wel gaan we onderzoeken hoe we in de toekomst meer maatwerk 
kunnen leveren. 

5. Worden deze mensen, naast vanuit armoedebestrijding, ook vanuit zorgperspectief door of 
namens de gemeente benaderd?

Mensen met een zorgvraag die bekend zijn bij bijvoorbeeld het sociaal team worden waar 
nodig ook gewezen op de beschikbare (minima)voorzieningen en eventueel een aanvullende 
uitkering. 


