
N1euwe armoede 

Mr. M.C. van Hemert 

Aspecten van armoede 

De verantwoorde!ijke samenleving zit 
bekneld in de regelgeving van een bu
reaucratische overheid Zolang die b!tjft 
bestaan zal de verantwoordelijke samen
leving nooit haar complex van de verzor
gmgsstaat te boven komen. De overheid 
moet vloeren garanderen voor de armen. 
Maar ztj moet oak ingewikke/de regelge
ving terugdringen. 

De discussie over armoede begint goed 
op gang te komen. Belangenorganisaties, 
kerken, actie-comites besteden er uitge
breid aandacht aan. Ook in het Conciliair 
Proces wordt op dit vraagstuk ingegaan. 
Zelfs het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid wijdt er een passage 
aan in zijn begroting voor 1989. 

'Wat is armoede en wie treft het' zijn de 
centrale vragen. Enkele aspecten van dit 
vraagstuk, zoals sociaal isolement, de fi
nanciele positie en werkloosheid worden 
in het onderstaande artikel uitgewerkt. 

Wat is armoede? 
Armoede is moeilijk te definieren. Het is 
een relatief begrip: ledere maatschappij 
zal zelf moeten aangeven wat het niveau is 
dat voor een medeburger niet meer ac
ceptabel is. 1 Deze grens is sterk afhanke
lijk van het welvaartsniveau dat binnen die 
samenleving als normaal wordt gezien. 

Er zijn diverse methoden om deze ar-
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moedegrens te bepalen. Bij de subjec
tieve methodiek bepaalt het individu zelf 
zijn of haar inkomenspositie. Bij de objec
tieve methodiek wordt dit vastgesteld aan 
de hand van door anderen (bijvoorbeeld 
wetenschap of overheid) vastgestelde cri
teria. 

De armoedegrens die de Nederlandse 
overheid hanteert behoort tot de laatste 
categorie en is in 1963 vastgelegd in de 
Algemene Bijstandswet. Bijstand dient 
verleend te worden aan degenen die niet 
over de middelen beschikken om in de 
noodzakelijke kosten van het bestaan te 
voorzien. Dit begrip is niet verder om
schreven. De wetgever was van mening 
dat deze term afhankelijk is van de ontwik
kelingen in de samenleving inclusief het 
sociaal-economisch niveau van de maat
schappij.2 Bijstand betreft aldus een be
paald bedrag waarmee een levensstan
daard bereikt kan worden die minimaal 
acceptabel wordt geacht voor een samen
leving. 

Derhalve bepaalt de Nederlandse wet
gever de armoedegrens op het bijstands
niveau. Het armoedevraagstuk lijkt hier-

Mr. M.C van Hemert (1960) 1s JUriSt, 1nformat1ekund1ge en 
senlor·projectmedewerker biJ de direct1e Algemeen Bele1d 
WelziJn van het m1n1stene van WVC 
1 WeiZIJn en bestaanszekerhetd'. HRWB. 1986 
2 Kamerstuk 6796, nr 3, MvT, TK '61-'62, biz. 12. 
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mee te zijn opgelost, immers niemand 
hoeft onder dit niveau te komen. 

Uit onderzoek blijkt echter dat armoede 
meer is dan aileen een financieel verhaal. 3 

De sociaal-economische positie van de 
'moderne' arme wordt getypeerd door 
weinig scholing, geringe maatschappe
lijke participatie en maatschappelijke be
trokkenheid, woonruimte van mindere 
kwaliteit, uitsluiting van participatie op de 
arbeidsmarkt of een slechte positie 
daarop. lnkrimping van de leefwereld, 
verslechterde sociale contacten of zelfs 
isolatie en geringe sociale mobiliteit zijn 
daarvan het gevolg. De daarmee gepaard 
gaande sociaal-culturele kenmerken wor
den samengevat met de term 'armoede
cultuur'. 

Wie treft het? 
Grofweg zijn twee categorieen aan te ge
ven waarop de term armoede betrekking 
heeft 4 

Dit zijn in de eerste plaats de mensen 
die door de economische crisis uit het ar
beidsproces zijn gestoten en geen toe
gang meer hebben tot (betaalde) arbeid. 
Zij voelen zich veelal de afdankertjes van 
de samenleving zonder uitzicht op structu
rele verbetering. Kenmerkend voor deze 
groep is het terugvallen naar een lager ni
veau, niet aileen financieel maar ook daar 
waar het betreft sociale contacten. Tel
kens blijken sociale en materiele verar
ming samen te gaan.5 

Groepen die hierbij genoemd kunnen 
worden zijn de schoolverlaters van de be
ginjaren tachtig (nog steeds werkloos), et
nische minderheden, oudere alleenstaan
den, een-oudergezinnen, gehandicapten 
en andere arbeidsongeschikten in de 
groep bestaans-onzekeren. Per groep is 
een uitgebreide analyse mogelijk. 

Tegelijkertijd met deze ontwikkelingen 
wordt weer zichtbaar de bevolkingsgroep 
die altijd al aan de onderkant van de sa
menleving heeft gefunctioneerd 6 Het 
gaat hier om gezinnen en alleenstaanden 
die hun maatschappelijke kwetsbaarheid 
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hebben overgedragen van generatie op 
generatie. Deze categorie heeft slechts tij
delijk financieel geprofiteerd van econo
mische hoogtijdagen. In tijd van terug
gang en bezuinigingen blijkt dat dit pro
bleem nooit is opgelost. 

Het precies aangeven van het aantal ar
men van beide categorieen is moeilijk. De 
omvang van het bestand aan echte mi
nima Ievert een indicatie. Met het begrip 
echte minima wordt gedoeld op huishou
dens, van een of meer personen, waarvan 
het inkomen niet meer bedraagt dan de 
voor deze huishoudens geldende netto
bijstandsnorm. In 1987 waren er meer dan 
800.000 echte minima. Ongeveer 250.000 
vormen hiervan de harde kern 7 

De huidige leefsituatie van intergenera
tionele armen dwingt tot de sombere vast
stelling dat kansen op grotere mobiliteit 
voor kinderen uit deze categorie beperkt 
zijn. Men kan hier spreken van een klasse, 
bestaande uit verschillende groepen, 
waarvan het perspectief op verandering 
van hun slechte financiele situatie en ar
beidsmarkt uiterst minimaal is. 

De positie zowel financieel als ar
beidsmarkttechnisch van de eerste cate
gorie ('slachtoffers' van de economische 
crises) is al weinig beter, hetgeen fnuikend 
kan zijn voor de toekomst van hun kinde
ren. Wanneer aan deze positie niets of 
weinig wordt gedaan, is het niet denkbeel
dig dat wij nu bezig zijn met het creeren 
van een nieuwe groep intergenerationele 
armen. Over enkele kabinetten kunnen 
we beoordelen 1n welke mate het huidige 
beleid inderdaad heeft geleid tot een 
tweedeling van de samenleving. 

3 'Moderne armoede", Le1den 1987 
4 "Op het breukvlak van de verzorgmgsstaat". D1akonale 

werkgroep Jongeren. Amsterdam 1987. z1e ook het 
CDJA-rapport "De plagen van Egypte·. Amsterdam 
1986. 

5. De arme kant van Nederland, 1988. 
6. Engbersen e.a "Een mmtmaal bestaan ·. Rotterdam 

1986. z1e ook Durlacher. "De /aagstbetaa/den ·. Amster· 
dam 1965. 

7. SCP-Jaarrapport 1988 

Chnsten Democrat1sche Verkenn1ngen 1/89 

N1euwe ar 

Een ch 
Voor 1 

vraags· 
tegen c 
menle'v 
moe rat 
nadruk 
pelijk r 
vloeien 
ganise• 
burger 
kern be 
heid. 

Het 
betrokl 
diensH 
om de 
en we1 
om dir 
duideli 
antwoc 
saties. 
ment ( 
antWOI 
zien n. 
leidsm 

Ger~ 
taak o 
1n des 
het ga 
ook or 
pelijke 
ten eir 
te gev 
heid n 
die dE 
seer de 
flexibE 
onder 
heid'. 
die be 
burea 
com pi 
ven kc 
ren z1 
ABW• 

De 
gedin 
schar: 

Chr~sten 



N 1euwe armoede 

Een christen-democratische visie 
Voor de aanpak van het armoede
vraagstuk is van essentieel belang hoe je 
tegen de overheid en de taak van de sa
menleving aankijkt. Voor de christen-de
mocratische visie h1erop is typerend de 
nadruk op de functie van het maatschap
peiiJk m1ddenveld en het daaruit voort
vloelende samenspel van overheid, geor
ganiseerde verbanden en de individuele 
burgers. D1t is mede neergelegd in het 
kernbegrip gespreide verantwoordelijk
held. 

Het kernbegrip solidariteit doet op aile 
betrokkenen een beroep tot wederzijdse 
d1enstbaarheid. Hierb1j gaat het niet aileen 
om de 'georgan1seerde' solidarite1t (volks
en werknemersverzekeringen) maar ook 
om directe solidariteit. Hierbij wordt een 
du1dei1Jk beroep gedaan op de eigen ver
antwoordelijkheid van burgers en organi
saties. De bestrijdmg van het sociaal isole
ment (zie later) is n1et u1tsluitend een ver
antwoordelljkheid van de overheid. Om
Zien naar medeburgers laat zich niet be
leldsmatig vatten. 

Gerecht1gheid geeft de overheid de 
taak om op te komen voor de zwakkeren 
1n de samenleving. Dit duidt niet aileen op 
het garanderen van sociale vloeren maar 
ook op het ru1mte geven aan maatschap
peiiJke organ1saties en lagere overheden 
ten e1nde deze instanties de gelegenheid 
te geven hun specifieke verantwoordelijk
heid nate komen. De Uuridische) kaders 
die de overheid stelt aan de (georgani
seerde) samenleving moeten werkbaar en 
flex1bel ziJne D1t kan worden samengevat 
onder de term 'een faciliterende over
held'. Een verantwoordelijke samenleving 
d1e bekneld zit in de regelgeving van een 
bureaucrat1sche overheid zal nooit haar 
complex van de verzorgingsstaat te bo
ven komen. Voorbeelden voor dit facilite
ren ZIJn te vinden op het terrein van de 
ABW en werkgelegenheid (zie later). 

De rol van de faciliterende is ook in het 
geding biJ het kernbegrip rentmeester
schap. Niet aileen gaat het hier om een 

Chsten Democrat,sche Verkenn1ngen 1/89 

goed en evenwichtig beheer van de 
schepping maar ook om het bevorderen 
van de ontplooiingsmogelijkheden van 
het menselijk talent. 

Sociaal isolement 
Voor de beide categorieen geldt dat zij 
aan de rand van de samenleving zijn ge
raakt dan wei daar langzaam naar toe af
zakken. Sociale contacten !open terug 
daar deze mede zijn gebaseerd op kleine 
geschenken (het bloemetje) en goede ver
halen. Gezien de verminderde financiele 
positie en het verlies aan sociale status, 
wordt het moeilijker contacten aan te hou
den dan wei op te bouwen. Geringe so
ciale mobiliteit is het gevolg. 

In zijn nota lnkomensbeleid 1989 wijdt 
het ministerie van Sociale Zaken en Werk
gelegenheid (SZW) enkele passages aan 
het sociaal isolement. Aan de hand van 
de CBS-stu die 'Leefsituatie-onderzoeken 
197 4-1986' trekt het de conclusie dat er 
onvoldoende grand is om uit te gaan van 
een afnemende maatschappelijke partici
patie en toenemend sociaal isolement 
voor de mensen met een minimuminko
men. 

Wei constateert SZW dater een perma
nente achterstand bestaat van uitkering3-
gerechtigden ten opzichte van werken
den. Terecht schrijft het dit toe aan achter
grondskenmerken (opleiding, sociaal mi
lieu en dergelijke) en het verschil in inko
men en positie op de arbeidsmarkt. 

Enkele kanttekeningen moeten er ech
ter worden geplaatst bij de bevindingen 
van SZW. Het verschil met de overige lite
ratuur is wei heel opvallend. Het SCP-jaar
rapport 1988 concludeert dat Nederland 
in het algemeen de economische recessie 
goed heeft overleefd. Echte minima en 
langdurig werklozen zijn van dit gunstig 
perspectief verstoken. Ook het rapport 
'Minima zonder marge' van onder andere 
de Gemeentelijke Sociale Dienst Rotter-

8 'T echnologJe 1n een verantwoordei!Jke samen/evmg', 
WI. 1987 

5 



Nederland heeft de 
econom ische recessie 
goed overleefd. 

dam komt tot andere conclusies dan SZW. 
De door SZW onderzochte groep is die 

van uitkeringsgerechtigden. Deze is bre· 
der dan de categorie echte minima het· 
geen het beeld kan vertekenen. De con
clusie, getrokken door SZW, dat sinds 
1983 het verschil in maatschappelijke par
ticipatie tussen uitkeringsgerechtigden en 
werkenden is toegenomen, zal nog ster
ker gelden voor de echte minima. Juist 
hiertegen en tegen de achterblijvende 
koopkrachtontwikkeling voor de echte mi
nima, lopen de in de inleiding genoemde 
instellingen te hoop. 

Bestnjding van het sociaal isolement is 
n1et uitsluitend een taak voor de overheid. 
Omzien naar medeburgers is niet iets dat 
zich beleidsmatig laat vatten. Zoals uit de 
laatste alinea blijkt, 1s deze uitdaging 
reeds opgenomen door enkele maat
schappelijke organisaties. 

Daar waar het gaat om de tinanciele toe
gankelijkheid van voorzieningen (varie
rend van jeugdcentrum tot museum) lig
gen er taken voor de overheid. Van be
lang hierbij is wei dat de voorzienmgen 
worden gebruikt door die groepen waar 
deze in oorsprong voor waren bestemd 9 

Ook gemeentelijke overheden kunnen 
voor stedelijke voorzieningen deze rol ver
vullen. 

Terecht wordt in dit kader in Amsterdam 
gediscussieerd over de zogenaamde 
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stadspas. Een dergelijke pas geett reduc
tie op vele soorten voorzieningen inclusiet 
het openbaar vervoer en is voor iedereen 
te verkrijgen. Uitkeringsgerecht1gden 
kunnen, volgens de voorstellen, deze 
stadspas gereduceerd verkrijgen v1a de 
uitkerende instantie. 

Het terugdringen van ingew1kkelde wet
geving is een tweede taak van de over
heid 1n deze. Uit onderzoek is gebleken 
dat een veelheid van regel1ngen isolerend 
werkt met name in de richting van de 
laagste inkomensgroepen.10 

Een ander facet van het sociaal isole
ment is de vraag in welke mate de gemld
delde burger zich bewust is van het ar
moede-vraagstuk. Typerend voor de dls
cussie over dit onderwerp is het bagatelli
serend karakter daarvan. Om deze reden 
probeert de actie 'Amsterdam tegen ver
arming' een bewustwordingsproces te 
starten, met name bij de Amsterdamse 
kerken en haar leden. Terecht hebben de 
betrokken organisaties deze signalerende 
tunctie aan zich getrokken. Een samenle
ving en haar burgers kunnen aileen dan 
verantwoordelijk bezig zijn wanneer zij 
ook weten en besetten welke problemen 
er spelen. 

Kennis en beset is echter n1et vol
doende. Zelts in het geval de overheid 
haar taken optimaal uitvoert loopt d1t stuk 
wanneer er bij de individuele burgers niet 
de mentaliteit aanwez1g is om daadwerke
lijk solidair te zijn met de genoemde groe
pen. 

Koopkracht 
Aan de welvaartsgroei waarvan sinds 
korte tljd weer sprake is, hebben de echte 
minima geen deel. Hun pos1tie dre1gt zelts 
te verslechteren door het cumulatie-ettect: 
de inkomensettecten van aile overheids
maatregelen te zamen. SZW mist naar 
eigen zeggen de kennis over de gevolgen 

9 ·Genoeg van de staat? toespraak Bnnkman to Le1den. 
911-88 

10 De smalle beurs breed wtgemeten · Reg1oplan. 1988 
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van het totale pakket aan bezuinigin
gen.11 Niettemin, zo stelt het, lijkt de con
clusle gerechtvaardigd dat het negatieve 
koopkrachtetfect in 1988 voor mensen op 
m1nimumniveau die met diverse maatre
gelen te maken hebben slechts in uitzon
deriiJke gevallen de - 1 ,5% zal overtreffen 
en z1ch overigens doorgaans zal bewegen 
tussen - 1 en 0%. 

SZW maakt geen verdere schatting hoe 
groot het aantal 'zeer uitzonderlijke geval
len' IS en hoe deze men sen geholpen kun
nen worden. Ook over de verdere aanpak 
van het cumulatieprobleem wordt niet ver
der gerept. De 'onbekendheid met moge
IIJke cumulatiepatronen' blijft, hoewel er al 
beZUinigd wordt vanaf het eind van deja
ren zeventig, bestaan. 

Zoals hierboven reeds gesteld behoort 
het garanderen van de sociale vloeren in 
de samenleving tot de taak van de over
held. Met name het cumulatie-etfect 
brengt de garantie voor deze vloeren 1n 
gevaar. Een oploss1ng in de steer van de 
ABW l1gt voor de hand. Deze wet is oor
spronkeiiJk bedoeld om op individuele ba
SIS bijstand te verlenen. Oplossing van bo
venmatlge cumulat1e-effecten ligt in het 
verlengde van deze doelstelling. 

Ook voor het vraagstuk van de koppe
lmg aan de algemene welvaartsontwikke
llng biedt de ABW mogelijkheden. Het be
gnp 'noodzakeiiJke kosten van bestaan' is 
gerelateerd aan een inkomensniveau dat 
m1n1maal acceptabel is binnen een sa
menleving. Op basis van deze filosofie is 
een koppeling vastgelegd tussen dit ni
veau en de algemene welvaartsontwikke
lmg (zie ook de Wet Aanpassingsmecha
nlsmen). Deze is om budgettaire en ar
beldsmarkt-technische redenen losgela
ten 1n de afgelopen economische crisis en 
vervangen door een beleid van Jaarlijkse 
bele1dsmatige koppelingen. 12 De idee 
van een daadwerkel1jke band is echter in
herent aan de formulenng die is vastge
legd in de ABW. Uitgaande van een alge
meen toenemende welvaartsontwikkeling 
l1gt herstel van deze koppeling in de rede. 

Chr~sten Democrat1sche Verkennmgen 1/89 

Ook het argument 'verschil tussen uitke
ring en loon geeft een prikkel tot werken' 
heeft zijn maatschappelijke grenzen. 

Bij het volgende punt is de ABW we
derom van belang. Oorspronkelijk is deze 
wet bedoeld om op individuele basis 
bijstand te verlenen voorzover daar be
hoefte aan bestaat. De gemeente werd 
vanwege haar directe betrokkenheid met 
de burger geacht deze schatting te kun
nen maken. 

De ingewikkelde wetshistorie sinds de 
totstandkoming van de ABW heeft niet bij
gedragen tot een heldere en makkelijk uit 
te voeren wet. Het lijkt meer op een lap
pendeken die bijeen wordt gehouden 
door circulaires en aan vernieuwing toe IS. 
Van de eigen bevoegdheden voor ge
meenten 1s weinig overgebleven. De be
oogde individuele bijstandsverlening is 
daarmee op de tocht komen te staan. 

Reeds eerder is gesteld dat het tot het 
takenpakket van de overheid behoort om 
de sociale vloeren te garanderen en facili
telten te verschaffen aan derden om hun 
verantwoordelijkheden nate komen. Ge
zien de afstand tussen 'Den Haag' en de 
individuele burger is de oorspronkelijke 
keuze om beleidsvrijheid te geven aan ge
meenten, een juiste. De ABW dient dan 
ook weer ingericht te worden overeen
komstig haar eigenlijke doelstelling. 'Het 
is een uitdaging voor de gemeenten om 
de relatief toegankelijke politieke aan
spreekbaarheid te benutten, ten einde in 
de toekomst een verantwoorde lokalise
ring van de sociale zekerheid te ontwikke
len, in samenspraak met clienten van de 
GSD's en in relatie met andere ter plaatse 
aanwezige voorzieningen. '13 

Apart moet aandacht worden gegeven 
aan de diverse noodfondsen die door ge
meenten in het Ieven zijn geroepen van
wege de toenemende schuldenproble
matiek. Ongeveer 48% van de echte mi-

11 ·lnkomensnota 1988 SZW. 
12 Regeerakkoord Lubbers II 
13 lnleldmg wettekst ABW, Kluwer 1988 
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Universrtair 
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beroepsbevolking 

20 
29 
35 
11 

4 
2 

nima heeft een schuldenprobleem 14 
Schuldregeling door de Sociale Dienst is 
op basis van de ABW aileen mogelijk voor 
schulden die verband houden met essen
tiele levensbehoeften Een beroep op de 
Gemeentelijke Krediet Bank is beperkt 
mogelijk vanwege de, om commercieel 
getinte redenen, aangebrachte aanscher
ping van het acceptatiebeleid. Rest voor 
probleemgevallen weinig meer dan ge
meentelijke fondsen zoals die door laatst
genoemden in het Ieven zijn geroepen en 
worden gefinancierd. 

Werkloosheid 
Het derde te belichten aspect is dat van de 
voortdurende werkloosheid. Geen, onre
gelmatig, dan wei ondergewaardeerd 
werk is een van de kenmerken van verar
ming. Effectief terugdringen van de werk
loosheid en creeren van werkgelegenheid 
is mede van belang voor het terugdringen 
van de armoede. 

In de loop der jaren is de werkloosherd 
gestegen van 280.500 in 1979 tot bijna 
700.000 in 1987 (met een piek in 1984 
822.400). Tegelijkertijd is de duur van de 
werkloosheid per werkloze gestegen (zie 
tabel).15 

Opmerkelijk aan de categone langdurig 
werklozen is hun relatief laag oplerdingsni
veau. Ongeveer 80% heeft MAVO of een 
lagere scholingsgraad. Met name de 
groep met een onvoltooide voortgezette 
opleiding is oververtegenwoordigd (zie ta
bel) vergeleken met de andere twee cate
gorieen16 
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werklozen langdurrg werklozen 

37 50 
35 32 
20 11 

6 5 
2 2 

Werklooshe1d naar duur van inschnjvmg. 
emd ;um ( x 1. 000 personen) 

1985 1986 1987 

< 1 Jaar 329 298 294 
1-2 Jaar 159 140 122 
2-3 jaar 104 80 72 
> 3 Jaar 146 169 170 

totaal 738 687 658 

De voor deze mensen geschikte banen 
zijn gedurende de economische recessie 
komen te vervallen. Veel, relatief arbeids
intensieve, industrieen (textiel, schoenen) 
konden de concurrentie met het buiten
land niet meer aan. Daarnaast hebben af
slankrngsoperaties (zowel bij overheid als 
bedrijfsleven) mede door de hoge ar
beidskosten geleid tot een uitstoot van dit 
soort taken en mensen ten voordele van 
hogere functies. Zelden is de 'trap van bo
ven schoongeveegd'. 

Een ander opvallend verschijnsel is het 
boven-gemiddeld zoek- en sollicitatie
gedrag van het merendeel der langdurig 
werklozen. Ongeacht de lengte van de 
werkloosheid zoeken zij actief naar een 
passende baan. Dit zoeken gebeurt ech
ter niet altijd even effectief. Geconstateerd 
is een redelijk sterk arbeidsethos: men wrl 
werken voor een inkomen, ongeacht de 
hoogte daarvann 

14 Z1e 5 en M1mma zonder marge Rotterdam, 1987 
15. U1t SCP-Jaarrapport 1988. 
16 U1t Perspect1el voor langdung werklozen, HRWB nr 46 
17 'Achter 1n de r1j', OSAvoorstud1e. 1987. o a. gec1teerd 

1n SCP-1988 en Arbe1dsmarktperspect1even (GSA
rapport 1988). 
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N1euwe armoede 

Zelden is de trap van 
boven schoongeveegd. 

De uitstoot van arbeidsplaatsen heeft 
geleid tot een grate groep langdurig werk
lozen. Dit leidt tot een (structurele) druk op 
·s lands financien. Tegelijkertijd bestaat er 
een maatschappelijke behoefte aan ba
nen. Hierbij valt te den ken aan concierge
werk op basisscholen, klusjes in bejaar
denoorden (niet-vaktechnisch), eenvou
dig onderhoudswerk aan publieke gebou
wen en terreinen, kaartverkoop en -con
trole biJ het openbaar vervoer. 

De relat1e met bijvoorbeeld een maat
schappelijk probleem als vandalisme, 
dringt zich op. Vandalisme leidt tot grate 
materiele schade en tot een minder ver
antwoordelijkheidsgevoel van mensen 
voor hun eigen wijk of buurt. De Commis
SJe-Roethof kwam in 1984 om deze reden 
tot de conclusie dat het zwaartepunt van 
het preventiebeleid niet gelegd dient te 
worden bij de overheid of de individuele 
burger maar bij het maatschappelijk mid
denveld zoals bijvoorbeeld scholen, vere
nJgingen, wiJkcomites en bedrijven. 18 

Naast de samenwerkingsverbanden van 
pol1t1e en wijkbewoners (de zogenaamde 
buurt-preventie-projecten) moet hierbij de 
nadruk worden gelegd op het functie-ge
bonden toezicht van concierges, conduc
teurs en dergelijke. Sociale controle werkt 
preventief wanneer het gaat om vanda
IJsme. 

Ook binnen de marktsector is de be
hoefte aan relatief eenvoudige banen 
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makkelijk voor te stellen. Voor een deel 
kunnen deze worden afgeleid uit de bo
vengenoemde functies. Voor een ander 
deel zijn zij eigen aan het bedrijfsleven 
zelf. Waar is de loopjongen (aldan niet ge
handicapt) gebleven die voor (duur be
taalde) secretaresses kopieen maakt? 
Waarom zijn er met name in grate steden, 
niet meer fietsenstallingen? Biedt dit geen 
kansen voor kleine bedrijfjes? 

Gegeven het aanbod aan laagge
schoold person eel en de daarmee samen
hangende financiele consequenties en 
gegeven de behoefte binnen de maat
schappij en het bedrijfsleven aan relatief 
eenvoudige banen, rijst de vraag waarom 
beide niet reeds in een eerder stadium tot 
elkaar zijn gebracht. De noodzaak daar
toe wordt urgenter gezien de voorspelde 
ontwikkelingen naar 2000. Geschat wordt 
dat bij onveranderd beleid het arbeidso
verschot aan laaggeschoolden onvermin
derd hoog zal blijven. 19 Een dergelijke 
structurele situatie is maatschappelijk on
aanvaardbaar. 

Het antwoord op deze vraag ligt voor de 
hand. In het merendeel van de gevallen 
zijn de arbeidskosten te hoog voor het 
daadwerkelijk vervullen van deze tunc
ties. De door een werkgever verwachte 
tastbare produktiviteit weegt niet op tegen 
de prijs die hij moet betalen. Niet zozeer 
het netto-loon is bezwaarlijk als wei de 
kosten die voortvloeien uit de inkomsten
belasting en de sociale wetgeving. Om 
deze reden zijn nieuwe functies op dit ni
veau niet te verwachten. De langdurig 
werkloze wordt daadwerkelijk uit de markt 
geprijsd. De kosten van de eerder bespro
ken koppeling aan de algemene loonsont
wikkeling vallen hierbij in het niet. 

Door arbeidseconomen is geopperd 
om het bovenstaande probleem op te 
vangen door de bruto-loonkosten voor 
laagbetaalde functies te verminderen zon-

18 lntee~m-rapport comm1SS1e ·kfe1ne cnm1na!Jtelt' 1984 
19 Preadv1ezen 1987. Kon1nki1Jke Veren1g1ng voor de 

Staatshu 1shou d ku nde 

9 



der dat dit het netto-loon aantast. Dit is mo
gelijk door de loonbelasting en/of de so
ciale premies voor (delen van) deze cate
gorie te verlagen dan wei over te gaan tot 
vormen van loonkostensubsidies. De 
Britse arbeidseconoom Richard Layard 
schat dat deze verlaging zalleiden tot een 
toename van de vraag naar minder ge
schoold werk. 2o Van een verlaging van de 
BTW voor bepaalde diensten mag een 
vergelijkbaar effect worden verwacht. De 
meest recente voorstellen van de werkne
mersorganisaties werken dit uit. Ook het 
voorstel van de CDA-fractie in de Tweede 
Kamer21 laat zich, zij het minder vergaand 
dan die van de sociale partners, leiden 
door deze gedachte. 

Het beleid van de overheid concen
treert zich op dit ogenblik op scholing van 
(langdurig) werklozen, herorienterings
gesprekken, creeren van niet-structurele 
werkervaringsplaatsen met name in de 
collectieve sector en het eventueel aan
scherpen van het sanctiebeleid. Uit
gaande van dit pakket van beleidsinstru
menten en gegeven de faciliterende taak 
van de overheid, zijn de voorstellen van 
de vakbonden een even creatieve als 
noodzakelijke aanvulling. 

Tot slot 
'Wie is arm en wat is dat eigenlijk?' blijven 
moeilijke vragen vanwege het relatieve 
karakter van armoede. De Nederlandse 
wetgever heeft voor haar situatie de ar
moedegrens bepaald op het bijstandsni
veau. De invulling van dit niveau is mede 
afhankelijk van de algemene welvaarts
ontwikkeling. 

Armoede is echter meer dan aileen een 
financieel probleem. De sociaal-economi
sche situatie wordt getypeerd door weinig 
scholing, weinig sociale contacten en een 
slechte positie op de arbeidsmarkt. Drie 
aspecten (sociaal isolement, koopkracht 
en werkloosheid) zijn in dit artikel verder 
uitgewerkt. 

Twee categorieen armen zijn te onder
scheiden: de 'slachtoffers' van de econo-

10 
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mische crises en zij die hun maatschappe
lijke kwetsbaarheid van generatie op ge
neratie hebben overgedragen. Het ge
vaar is niet denkbeeldig dat deze twee ca
tegorieen samen zullen vloeien. Hiermee 
is de tweedeling in de Nederlandse sa
menleving een feit. Maatregelen op het 
terrein van de eerder genoemde drie 
aspecten kunnen dit voorkomen. 

Naast het beroep op solidariteit dat aan 
burgers en maatschappelijke organisaties 
moet worden gedaan, ligt er een belang
rijke taak voor de overheid. Hierbij gaat 
het om het garanderen van de sociale 
vloeren en het bieden van faciliteiten aan 
derden om hun verantwoordelijkheden na 
te komen. 

Bij de bestrijding van het sociaal isole
ment speelt de overheid een rol door het fi
nancieel toegankelijk houden van voorzle
ningen voor de aangewezen doelgroe
pen. Ook gemeenten kunnen in deze 
maatregelen treffen. Verder werkt terug
dringing van ingewikkelde regelgeving 
de-isolerend. 

Een belangrijke rol is echter weggelegd 
voor instellingen en individuele burgers. 
Sociaal isolement kan niet beleidsmatig 
worden opgelost. Koffie drinken, praatje 
maken, hand- en spandiensten verrichten 
is niet iets dat je in een plan samenvat. Dit 
vraagt om een mentaliteitsverandering. 
Het stilzwijgen van de armen breekt pas in 
een werkelijke ontmoeting.22 

Wanneer het gaat om het garanderen 
van sociale vloeren reikt het takenpakket 
van de overheid verder. Oplossingen in 
het kader van de ABW ter bestrijding van 
buitensporige cumulatie-effecten ligt voor 
de hand. Zij is 'Neerlands sociale vangnet' 
bij uitstek. Het herstel van de koppeling 
van de bijstandsuitkering aan de alge
mene welvaartsontwikkeling is in de boe
zem van deze wet besloten. 

20 R. La yard. ·How to beat unemployment" Oxford 1986 
21 Kamerstuk 20800. nr 13. TK 88 "89 
22 Verklaring van de kerken tegen verarmmg m Neder

land. 1987 
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Ook op een derde punt is de ABW van 
belang. Door een lange maar vooral inge
wtkkelde wetsgeschiedenis sinds de tot
standkoming is het oorspronkelijke prin
cipe van individuele bijstandsverlening 
gecombineerd met gemeentelijke uitvoe
ring, verloren gegaan. Aan gemeenten 
d1ent het instrumentarium voor een echt 
minima-beleid te worden teruggegeven. 

Werkloosheid is het derde aspect van 
armoede. Ook hier liggen er mogelijkhe
den voor een faciliterende overheid in sa
menwerking met sociale partners, door 
het terugbrengen voor bepaalde diensten 
van de bruto-loonkosten en zo mogelijk de 
BTW. Zo ver is het echter nog niet. Graag 
Clteer ik Henk Hofstede, voorzitter van het 
CNV in zijn rede van 16 juni 1988: 'Op dit 
moment houden werkgevers, werknemers 
en kabinet elkaar volstrekt in evenwicht 
door blokkades op te werpen tegen rigou
reuze oplossingen. Die blokkades moeten 
worden opgeruimd. Werkgevers moeten 
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dus niet op voorhand beginnen te zeggen 
dat extra werk voor langdurig werklozen 
concurrentievervalsend werkt. De over
heid moet niet op voorhand zeggen dat 
voor tewerkstelling of scholing van vele 
duizenden werklozen geen geld is. De 
werknemers zullen hun stellingname over 
verdringing wat moeten versoepelen. Op 
die manier komen weer nooit uit. Werklo
zen hebben er recht op de zekerheid te 
krijgen dat hun werkloosheid niet Ianger 
dan een jaar zal du ren.' 

De laatste zin laat zich makkelijk para
fraseren: armen hebben er recht op de ze
kerheid te krijgen dat hun armoede niet 
lang zal duren. 
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