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Voorwoord wethouder 
Michiel Grauss 

Voor u ligt het beleidsplan ‘Uit de knoop’ over de aanpak van 
armoede in Rotterdam. Een pakkende titel, want het doorbreken 
van de cirkel van armoede lijkt op een kluwen die ontward moet 
worden. En het leven van mensen die in armoede leven, zit vaak 
behoorlijk in de knoop. Onze stad heeft helaas een hoop voor
deuren waarachter Rotterdammers wonen met financiële stress 
en schulden. Een op de vijf  kinderen groeit op in armoede en ik 
denk niet dat er ook maar één ouder is, die daar ‘s nachts niet 
over piekert. Die wetenschap bezorgt mij als vader én wethouder 
ook regelmatig een knoop in mijn maag. Ik moet vaak denken aan 
het verhaal dat een alleenstaande moeder mij vertelde op een 
werkbezoek aan een Rotterdamse organisatie. Ze kon de 
eindjes amper aan elkaar knopen, maar vond zichzelf  ‘te goed’ 
om hulp te zoeken. Toen ze op een winterse dag haar zoontje 
verlangend uit het raam zag kijken naar zijn spelende vriendjes 
in de sneeuw, brak haar hart. Hij kon niet meespelen, omdat ze 
geen winterkleren voor hem kon kopen. Op dat moment besloot 
ze toch hulp te zoeken. Inmiddels heeft ze haar financiën redelijk 
op orde en werkt ze als vrijwilliger bij een kledingbank. Ik vind 
het mooi om te zien dat deze vrouw, nadat ze uit de knoop was, 
zichzelf  en de stad weer wat te bieden heeft. Dat gun ik alle 
Rotterdammers die in armoede leven. 

Armoede raakt onze stad in haar kern. Het mag dan wel op heel 
veel terreinen goed gaan met Rotterdam, toch zijn we de stad 
met het grootste armoedeprobleem. Een probleem dat hard
nekkig is en complex. Natuurlijk is mijn ambitie duidelijk: een 
Rotterdam zonder armoede! Tegelijkertijd weet ik dat dit niet  
zomaar binnen een of  twee collegeperiodes is waargemaakt. 
We moeten op heel veel terreinen tegelijk aan het werk. Stap 
voor stap. In nauwe samenwerking met mijn medebestuurders 
en vooral samen met instanties, organisaties, wetenschappers 
en bedrijven in de stad. En, vanzelfsprekend, samen met de 
Rotterdammers die in armoede leven of  leefden. Armoede
bestrijding is niet makkelijk. Maar door de krachten te bundelen 
en samen te werken, komen al die gezinnen die nu nauwelijks 
de eindjes aan elkaar kunnen knopen, hopelijk uit de knoop.  
Ik ga ervoor. Doet u mee? 

Michiel Grauss, Wethouder Armoedebestrijding, 
Schuldenaanpak en Informele Zorg 
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Inleiding

Uit de knoop

Armoede in Rotterdam is een groot probleem. 
Het kan iedereen treffen. Ouderen, zelfstandigen 
en gezinnen en alleenstaande ouders met 
kinderen. Twintig procent van de kinderen in 
Rotterdam groeit op in armoede. En dat bete-
kent oneindig veel meer dan dat hun ouders 
simpelweg weinig geld hebben. Het zorgt 
ervoor dat ze op allerlei gebieden onvoldoende 
kunnen ontwikkelen. Denk aan hun gezond-
heid, hun emotionele ontwikkeling, hun school-
prestaties en - op latere leeftijd - hun kansen  
op de arbeidsmarkt. 

Het gevolg is dat een groot deel van de Rotterdamse  
kinderen minder uitzicht heeft op een gezonde, succes
volle en gelukkige toekomst. Dat op zichzelf  is al 
onacceptabel en reden genoeg om met alles wat  
we hebben de strijd tegen armoede aan te gaan. 

En voor wie dat nog niet overtuigend genoeg is:  
armoede heeft ook grote gevolgen voor wie er niet  
direct mee te maken heeft. Als twintig procent van  

de jeugd van onze stad niet tot volle wasdom kan 
komen, komt de hele stad tekort. We kunnen het ons  
niet permitteren om de energie en het talent van die 
jonge generaties verloren te laten gaan. Wie de jeugd 
heeft, heeft de toekomst. Maar wie accepteert dat een 
flink deel van die jeugd gebukt gaat onder armoede, 
ondermijnt die toekomst.

We zijn vastbesloten het armoedeprobleem in onze  
stad aan te pakken. Onze ambitie is groot. We weten 
heel goed wat we willen.

We weten alleen niet altijd van tevoren hoe het precies 
moet.

Want behalve een groot probleem, is armoede ook een 
onvoorstelbaar ingewikkeld probleem. Het heeft alle 
kenmerken van wat tegenwoordig weleens een wicked 
problem wordt genoemd: een probleem dat bestaat uit 
een bijna onafzienbaar aantal deelproblemen, die ook 
nog eens allemaal op elkaar inwerken. Een probleem  
dat oorzaak is van andere problemen, als het gevolg  
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van andere problemen, waardoor het voelt als een 
vicieuze cirkel. Kijken naar het armoedeprobleem  
voelt als kijken naar een onontwarbare kluwen. Wie  
ermee te maken heeft, ervaart een hopeloze knoop.

Zo’n complex probleem kan soms het verlangen wekken 
naar een grote oplossing. Eén machtige zwaai. Maar  
als we kijken naar alle oplossingen en experimenten  
die er al op het probleem zijn losgelaten, in Rotterdam, 
in Nederland en over de hele wereld, dan moeten we 
concluderen: die machtige zwaai is er niet. Onze ambitie 
is dus groot, maar onze aanpak getuigt van realisme en 
bescheidenheid. 

De knoop die armoede vormt, is niet op te lossen  
met een schaar. 

We moeten het geduld, het doorzettingsvermogen en  
de inventiviteit opbrengen om de knoop werkelijk te 
ontwarren. We moeten verschillende dingen onderzoeken 
en niets op voorhand uitsluiten. We moeten bereid zijn te 
experimenteren, het lef  hebben ongebaande paden te 
betreden, maar ook de moed beleid bij te stellen of  zelfs 
te stoppen als het gewenste resultaat uitblijft. Want zoals 
Einstein ooit opmerkte: het domste wat je kunt doen is 
keer op keer hetzelfde proberen en verwachten dat het 
resultaat verandert. We gaan dus niet alleen aan het 
begin putten uit wetenschappelijk onderzoek, maar de 
wetenschap ook onderweg een rol laten spelen. We gaan 
niet eindeloos broeden op het perfecte masterplan, maar 
we gaan op weg met wat we weten en we passen onze 
methoden onderweg aan op basis van wat we leren.  

En we doen het integraal. We gaan aan alle draadjes  
van de knoop peuteren. Want alleen zo krijgen we er 
beweging in. Alleen zo kan er ruimte ontstaan, en  
kunnen problemen die op elkaar inwerken worden 
omgevormd tot oplossingen die elkaar versterken.

Rotterdam is een stad in opkomst. Een jonge stad, die 
borrelt van belofte. We zijn vastbesloten alle Rotterdam
mers die in armoede leven te ondersteunen. Door 
blokkades op te ruimen en nieuwe wegen te wijzen.  
Door aan te sluiten op wat er leeft en maatwerk te bieden. 
Door mensen in hun kracht te zetten. Zodat ze niet langer 
belemmerd worden in hun ontwikkeling, maar de regie 
over hun eigen leven terugkrijgen. Dat is belangrijk voor 
de toekomst van henzelf. En voor de toekomst van de 
hele stad.  

Leeswijzer
Dit beleidskader beschrijft onze visie op armoede, de 
pijlers onder het beleid, de ambities en acties die eruit 
voortvloeien. We beschrijven niet alleen nieuw beleid, 
maar maken ook bestaand beleid (in andere portefeuilles) 
zichtbaar, dat er op gericht is om armoede aan te pakken. 
Op deze wijze komen we tot een integrale visie en 
aanpak van de armoedeproblematiek in Rotterdam.

“Armoede is de grootste gelijkmaker die er is: het 
kan iedereen overkomen. En de oorzaken van 
armoede zijn even divers als de mensen die in deze 
stad rondlopen. Het kan tegenzitten in je persoon-
lijke leven, het kan tegenzitten in je zaak of op je 
werk. Of een combinatie daarvan. Er zijn te veel 
mensen in Rotterdam die zo veel moeite hebben 
met rondkomen of zo veel schulden hebben, dat 
ze daar letterlijk en figuurlijk onder gebukt gaan. 
Er zijn tal van sociaaleconomische indicatoren die 
de armoedeproblematiek in kaart brengen, maar 
we moeten nu gewoon aan de slag. Het taboe op 
armoede doorbreken en maatwerk leveren, zodat 
deze mensen de weg omhoog weer kunnen vinden.”

Burgemeester Ahmed Aboutaleb
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Wat is armoede en hoe 
groot is het probleem?

Bestaat het eigenlijk wel, armoede in een 
welvarend land als Nederland? Je zou toch 
zeggen dat iedereen in principe een dak boven 
zijn hoofd heeft, dat niemand honger hoeft  
te lijden en dat iedere Nederlander toegang 
heeft tot de zorg. Hoezo dan, armoede?

Armoede moet altijd worden gezien in relatie tot het 
algemene welvaartsniveau van een samenleving. 
Armoede in Nederland anno 2019 is dan ook heel  
iets anders dan armoede in een ontwikkelingsland  
of  armoede in het Nederland van de jaren vijftig. 

In Nederland wordt armoede gedefinieerd op basis  
van de hoogte van het inkomen. Er zijn verschillende 
definities in gebruik die allen een andere grens hanteren. 
Wij kiezen voor de meest gehanteerde definitie, n.l. 
110% van het wettelijk sociaal minimum (WSM). Voor een 
alleenstaande (ouder) is dat ongeveer 1314 euro bruto 
per maand, voor een gezin 1776 euro en voor een 
alleenstaande jongere van 21 jaar is het 1050 euro.

De omvang van het probleem in onze stad
In 2017 waren er 58.100 Rotterdammers die het tenminste 
een jaar met 110% het wettelijk sociaal minimum 
moesten doen. Voor 31.800 was dat al vier jaar of  langer 
zo. Die situatie is over de jaren 2011 tot 2017 redelijk 
stabiel. Veruit het grootste deel van deze Rotterdammers 
heeft een uitkering die valt onder de sociale voorzieningen 
(50%), gevolgd door een groep die het moet doen met 
AOW, soms aangevuld met een klein (nabestaanden) 
pensioen. Van de totale groep heeft 4.7% een baan, 
inclusief  de zelfstandigen. In 2017 groeiden 22.300 
minderjarige kinderen in onze stad op in een huishouden 
met een inkomen onder de armoedegrens. Ongeveer 
twee derde van deze kinderen maakt deel uit van een 
eenoudergezin.

Enkele belangrijke ontwikkelingen die  
een rol spelen
De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt raken het 
armoede probleem in onze stad. De vaste baan verdwijnt 
steeds meer en maakt plaats voor flexwerk, 0uren 
contracten, tijdelijk werk en deeltijdwerk. 
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“Met concrete besparingstips zorgen wij niet alleen 
voor energiebesparing, maar daarnaast treffen we 
maatregelen die ervoor zorgen dat de energietransitie 
betaalbaar is voor alle Rotterdammers.”

Arno Bonte, Wethouder Duurzaamheid,  
luchtkwaliteit en energietransitie

Dit zorgt voor een onzeker inkomen en dus een onzekere 
financiële positie. Ook de aard van het werk verandert. 
Steeds meer mensen doen eenmalige opdrachten en 
hebben geen baan waarbij een beroep wordt gedaan  
op een breed scala aan vaardigheden, waardoor geen 
ontwikkelperspectief  is. 

De digitalisering en robotisering zorgen er aan de ene 
kant voor dat er banen verdwijnen, terwijl er ook banen 
bijkomen die vragen om flexibiliteit en veerkracht. We 
realiseren ons dat deze ontwikkelingen een bedreiging 
kunnen vormen voor mensen die in armoede leven en 
zullen met behulp van leerwerkakkoorden proberen hun 
kansen te vergroten. Dat geldt zowel voor werkenden 
die in armoede leven als voor de mensen die aan de 
zijlijn staan.

Een andere belangrijke ontwikkeling is de energietransitie 
en de duurzaamheidsambities die we als overheid 
hebben. Ze kunnen voor mensen die in armoede leven 
zowel negatieve als positieve gevolgen hebben. Het levert 
de komende jaren veel werk op, waar mensen met een 
laag inkomen van kunnen profiteren. En op de lange 
termijn betekent minder energieverbruik natuurlijk ook 
lagere kosten. Maar de stijgende energielasten en de 
forse investeringen die op korte termijn gedaan moeten 
worden aan bijvoorbeeld woningen, zijn tegelijkertijd 
slecht nieuws voor mensen met een smalle beurs. 
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Wat is onze visie 
op armoede?

Armoede is veel meer dan een inkomens-
probleem. Het raakt het hele bestaan en het 
raakt ook de hele stad. Het leidt tot verlies  
van individueel en collectief kapitaal. Natuurlijk 
is primair iemand zelf verantwoordelijk om de 
noodzakelijke stappen te zetten. Maar niet  
altijd is dat mogelijk en ligt er ook een bredere 
verantwoordelijkheid. We zullen samen moeten 
voorkomen dat het van generatie op generatie 
wordt doorgegeven. We ontkomen er daarom 
niet aan een brede visie op het armoede-
probleem te ontwikkelen met een aanpak  
op alle facetten.

Armoede treft de Rotterdammer
Armoede heeft in vele opzichten invloed op de Rotter
dammer. Het is meer dan alleen het hebben van een 
laag inkomen. Er zijn talloze studies die de relatie tussen 
armoede en een slechte fysieke en psychische gezond
heid (denk aan stress, depressie, chronische aandoe
ningen, een lagere levensverwachting) aantonen. Alsook 
lagere sociaalmaatschappelijke deelname en gezins  
en opvoedingsproblemen. 

Het Nederlands Jeugd instituut (2018) wijst in zijn 
onderzoek op de negatieve gevolgen van opgroeien in 
armoede. Kinderen die in langdurig arme gezinnen 
opgroeien sporten minder, hebben vaker overgewicht.  

Ook kunnen mensen die in armoede leven vatbaarder  
zijn voor criminele activiteiten, als uitweg uit hun finan
ciële problemen. ‘Bij jongeren met ernstige gedrags
problemen en delinquent gedrag is vaak sprake van  
een opeen stapeling van risicofactoren in het gezin en 
opvoeding, in de omgeving en het kind zelf  ’(Boendemaker 
& Ince 2008). Armoede is een van die vele factoren. 
Daarbij leven veel arme gezinnen in buurten waarin 
sprake is van verschillende problemen (NJI, 2018).

We stippen hier kort een aantal mogelijke negatieve 
effecten van armoede op het individu, het kind, uit 
diverse studies aan. Maar ook opleidingsniveau, leeftijd 
of  het wel of  niet hebben van een betaalde baan spelen 
een rol (Engbersen e.a.).  We moeten ons echter ook 
realiseren dat niet iedereen in armoede ook ongezond 
leeft of  psychische klachten heeft. Er zijn mensen die 
zich prima redden.  
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“Statushouders hebben vaak geen gezonde financiële 
basis. Daarnaast ontbreekt veelal de kennis van het 
Nederlandse systeem van subsidies en belastingen, 
het risico op armoede is daarmee groot. De Rotter-
damse aanpak Statushouders richt zich op snelle  
en goede begeleiding om deze doelgroep volwaardig 
mee te laten doen in deze stad.”

Bert Wijbenga, Wethouder Handhaving, 
buitenruimte, integratie en samenleven

Desalniettemin heeft armoede onmiskenbaar negatieve 
effecten op mensen en de samenleving als geheel.
Cruciaal is de schaamte die vaak met armoede gepaard 
gaat. Veel mensen vinden het moeilijk over hun armoede 
of  geldzorgen te praten. Dit kan negatieve gevolgen 
hebben doordat er geen hulp wordt gevraagd waardoor 
bijvoorbeeld het schuldenprobleem kan escaleren.

Armoede treft de stad Rotterdam
Armoede treft niet alleen de mensen die in armoede  
leven, het treft onze hele stad. Het kost onze stad veel  
geld en het oplossen ervan is dus ook vanuit economisch 
perspectief  nodig. 

Mensen die aangewezen zijn op een laag inkomen 
ervaren vaker geldzorgen. Geldzorgen gaan met stress 
gepaard en stress op zijn beurt zorgt voor gezondheids
klachten en dus voor verhoogde zorgkosten. Armoede 
treft niet alleen degenen die hiermee te maken hebben. 
Maar het raakt de gehele stad. Deze groep maakt vaker 
gebruik van (sociale) voorzieningen (bijvoorbeeld 
wijkteam, welzijnswerk, Sociaal Raadslieden) die de stad 
geld kosten (Movisie). De negatieve gevolgen van 
armoede worden groter doordat armoede van generatie 
op generatie gaat. 

Kinderen die opgroeien in een arm gezin lopen een 
groter risico later ook in de armoede te belanden.
Hoewel het niet om hetzelfde probleem gaat, is er ook 
een duidelijk verband tussen armoede en de schulden
problematiek. Mensen met een laag inkomen lopen een 
groter risico in de schulden te belanden en kunnen er 
maar heel moeilijk weer uitkomen. Schulden voorkomen 
en aanpakken vormt daarom onderdeel van dit beleid. 

Omdat leven in armoede zowel negatieve gevolgen heeft 
voor het individu als voor de stad in zijn geheel, is het 
belangrijk de cirkel van armoede te doorbreken en zowel 
aan de oorzaken als aan de gevolgen van armoede te 
werken (Hosman). Dat is onze opgave.

Vanuit de stad
“Armoede isoleert: dat zie ik in de wijken 
en bij de deelnemers van de Poverty  
Escape. Een stad zonder armoede zou 
betekenen dat Rotterdammers niet langer 
geïsoleerd zijn. Een stad zonder armoede is 
voor mij ook en vriendelijke plek. Een plek 
waar mensen zich groeten en naar elkaar 
om kijken en zich niet hoeven te schamen. 
Want de schaamte is groot bij mensen die 
leven in armoede. En die schaamte moet 
eraf. Het taboe op armoede moet door
broken worden en daarmee moet er veel 
meer begrip komen voor mensen in de 
armoede. Met de Poverty Escape hoop  
ik daar een bijdrage aan te leveren. Met 
dit spel ervaren de deelnemers, vaak 
instanties, gemeenten en scholen, hoe  
het is om in armoede te leven.”

Archell Thompson, 
ontwikkelaar van de Poverty Escape
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Wat is onze visie op de 
aanpak van armoede?

Bij de totstandkoming van dit beleidsplan 
hebben we gesproken met verschillende 
wetenschappers1, en met Rotterdamse  
partners zoals de BredeRaad010 en Warm 
Rotterdam en ervaringsdeskundigen. Deze 
gesprekken hebben tot waardevolle bouw-
stenen geleid.

Het zal duidelijk zijn: we hebben het hier over een 
ingewikkeld en buitengewoon hardnekkig probleem.  
De afgelopen jaren is overal in Nederland gewerkt aan 
het aanpakken van de armoedeproblematiek, zo ook  
in Rotterdam. Het accent lag op het verzachten van de 
negatieve effecten van armoede. Denk aan schulden
aanpak en inkomensondersteuning.  Daar gaan we ook 
mee door. Intensiveren en verder ontwikkelen. Maar we 
willen het ook anders doen en we willen méér doen want 
inmiddels weten we dat dit niet genoeg is. Het armoede
probleem is in meerdere opzichten complex. Kanten
klare oplossingen zijn er niet.

Armoede kun je zien als een kluwen van op elkaar 
inwerkende en elkaar versterkende krachten en pro
blemen. Er zijn verschillende redenen waardoor iemand 
in de armoede terecht kan komen. En eenmaal daarin 
aangeland, zijn er ook veel verschillende factoren die  
op elkaar inwerken en ervoor zorgen dat het heel lastig 
is uit de armoede te komen. Deze kluwen moeten we 
ontwarren. Stap voor stap en met behulp van samen
hangende interventies. Het doorbreken van de vicieuze 
cirkel van armoede vraagt een gezamenlijke en geïnte
greerde aanpak. Het raakt vrijwel alle beleidsterreinen 
waarop we als gemeente actief  zijn. In hoofdstuk 5 wordt 
verder uitgewerkt hoe we deze integrale aanpak voor 
ons zien.

1 Clemens Hosman, Nadja Jungmann, Godfried Engbersen, Tamara Madern, Roeland van Geuns, Derk Loorbach
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De pijlers onder onze armoedeaanpak zijn:
•  Wetenschappelijke inzichten gebruiken  

om effectiever te kunnen zijn.
•  Het verbinden van beleidsterreinen is  

nodig voor een beter resultaat.
•  Innovaties en experimenten voor een  

toekomstbestendige aanpak.
•  Een wijkgerichte aanpak voor gerichter inzet.
•  Samen met de stad (alle Rotterdammers,  

organisatie, scholen, bedrijven etc.) vertrekkend  
uit een gedeelde verantwoordelijkheid de  
armoede te voorkomen en aan te pakken.

Pijler 1: Wetenschappelijke inzichten
De wetenschap biedt bruikbare kennis over factoren die 
bijdragen tot (langdurige) armoede en kennis over de 
vele gevolgen ervan op gezondheid, emotioneel welzijn, 
samenleven en kansen. Dit geldt in het bijzonder voor de 
invloed die het opgroeien in armoede heeft op kinderen, 
jongeren en latere volwassenen. 

Wetenschappelijk onderzoek heeft nog geen pasklare 
oplossing voor armoede opgeleverd, maar wel inzicht 
opgeleverd in bruikbare en werkzame instrumenten om 
bepaalde oorzaken en gevolgen aan te pakken. Dit bleek 
uit de gesprekken me o.a. Roeland van Geuns over 
armoedeinterventies, met Nadja Jungmann over stress 
en schulden, en met Clemens Hosman over de ontwik
keling van kinderen die in armoede opgroeien en preven
tiemogelijkheden. Met behulp van deze kennis moeten  
we trachten de oorzaken van armoede beter aan te 
pakken, te voorkomen dat mensen in armoede belanden, 
en dat armoede van generatie op generatie gaat.

Al deze kenniselementen en instrumenten kunnen als 
bruikbare bouwstenen gezien worden die nog verder 
ontwikkeld en geïntegreerd moeten worden. We zullen 
moeten investeren in het continue verbinden van nieuwe 
(wetenschappelijke) inzichten met de praktijk en met 
ervaringskennis om zo – al lerend – te komen tot nieuw, 
effectief  strategisch beleid.

Daarvoor is overeenstemming nodig over een aantal 
zaken:
  De doelen van het beleid: voorkomen, verzachten  

en beëindigen van armoede.
  De beleidsterreinen van waaruit actie nodig is.
  De aanknopingspunten voor het verminderen van  

armoede (factoren, doelgroepen) en de instrumenten 
die verandering teweeg kunnen brengen.

Op basis hiervan kunnen we binnen ons armoedebeleid 
verschillende clusters benoemen, waarin verantwoorde
lijkheden en taken zijn verdeeld. Het helpt ons om zaken 
hanteerbaar te maken. 

Onderstaand figuur2 toont aan hoe dat eruit kan zien. 
Deze indeling vormt tevens het uitgangspunt voor  
de pilot integrale gezinsaanpak (hoofdstuk 5, actie 1;  
zie verderop).
 

2 Clemens Hosman
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Economische,  
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onderwijs aanpak
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“Iedere Rotterdammer met een goed idee kan iets 
betekenen voor de mensen in de wijk. Neem het 
voorbeeld van het project ‘niet graag een lege 
maag’. Een vader die iedere dag boterhammen 
smeert voor arme kinderen uit Rotterdam-Zuid.  
Een klein initiatief met een groot effect!”

Barbara Kathmann, Wethouder Economie,  
wijken en kleine kernen

Pijler 2: Het verbinden van beleidsterreinen
Dit college ziet de aanpak van armoede in Rotterdam als 
een gezamenlijke opgave. Alleen een sectoroverstijgende 
aanpak, waarbij de verschillende beleidsterreinen, 
expertises, instrumenten en kansen slim en samen
hangend worden gecombineerd, leidt tot succes.  
Het vervlechten van alle inspanningen is dan ook een 
belangrijke, nieuwe pijler onder het Rotterdamse 
armoede beleid. Het raakt zo’n beetje alle terreinen waar 
we ons als gemeente verantwoordelijk voor voelen: zorg 
en gezondheid, onderwijs en cultuur, jeugd, financiën, 
werk en economie, wonen en wijken, handhaving, 
samenleven en integratie en duurzaamheid.

Pijler 3: Innovaties en experimenten
Omdat er geen pasklare oplossing voor het armoede
probleem bestaat, zullen we stapsgewijs moeten werken. 
Deze collegeperiode maken we een start met acties op 
de korte en op de langere termijn. Vooral bij de lange 
termijn acties zal er moeten worden geëxperimenteerd  
en zullen we gaandeweg ervaring opdoen met wat wel  
en niet werkt bij de aanpak van armoede in onze stad.  
Dit doen we samen met onze partners en met ervarings
deskundigen. Rotterdam zal de komende jaren een 
laboratoriumfunctie hebben. Op basis van opgedane 
ervaringen bepalen we samen welke acties het beste 
werken.

Pijler 4: Een wijkgerichte aanpak
De problematiek en initiatieven om de armoede aan te 
pakken verschillen per wijk of  gebied en vanzelfsprekend 
houden we hier rekening mee. We sluiten aan op wijk
actieplannen en programma’s als Kansrijk Opgroeien  
en het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ),  
de plannen voor het Oude Westen en de opgave die  
er ligt in BospolderTussendijken.

Zo starten we met de integrale gezinsaanpak en met de 
vernieuwde schuldenaanpak in Zuid en in Bospolder 
Tussendijken. En conform het coalitieakkoord ‘Nieuwe 
energie voor Rotterdam’ pakken we in SchiebroekZuid 
en in OudCrooswijk de fysieke, sociale en economische 
problemen daar samen met de bewoners van deze 
wijken aan. 

Innovatieve experimenten in de wijken, zullen kritisch  
worden beoordeeld op hun effect, voordat we ze stads
breed inzetten.

Pijler 5: Samen met de stad
Armoede is een probleem dat de hele stad aangaat. 
Gezien de hardnekkigheid en de complexiteit ervan, 
hebben we iedereen nodig: individuele Rotterdammers, 
ervaringsdeskundigen, de wetenschap, bedrijven, 
scholen en maatschappelijke instellingen en organisaties. 
De gemeente heeft hierbij een verbindende rol. Er zijn  
nu al vele goede en waardevolle initiatieven in de stad  
die zich inzetten om de armoede aan te pakken.

Daarbij vinden we het belangrijk niet óver, maar vooral 
mét Rotterdammers die in armoede verkeren te praten. 
Samen met hen gaan we op zoek naar de ideale aanpak. 
Door hun behoeften goed in kaart te brengen, kunnen we 
maatwerk leveren. Ervaringsdeskundigen vertegen
woordigd in Warm Rotterdam en BredeRaad010 zullen 
we nog meer dan voorheen raadplegen bij de uitwerking 
van de acties. Ook armoedeplatforms zullen actief   
betrokken worden.
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Wat zijn onze ambities?

Wie probeert alles tegelijk aan te pakken, 
loopt het risico weinig echt goed te doen. 
Een ingewikkeld en veelkoppig probleem als 
armoede vraagt om keuzes, om focus. Naast 
de zoektocht naar oplossingen op de lange 
termijn, hebben we voor deze collegeperiode 
een aantal concrete ambities vastgesteld.

Ambitie 1: Voorkomen en doorbreken 
van de vicieuze cirkel 
Wie eenmaal in de ‘cirkel’ van armoede belandt, 
komt daar maar heel moeilijk uit. Uit onderzoek  
van het Sociaal Cultureel Planbureau blijkt dat de 
kans om ‘uit te stromen’ na een jaar heel snel 
afneemt. Ligt hij tot een jaar nog op 60%, in het 
tweede armoedejaar daalt dat naar 20%. Het is  
dus belangrijk  te voorkomen dat mensen in de 
armoede terecht komen, maar ook om ze  als  
het dan toch gebeurt  er zo snel mogelijk weer  
uit te krijgen. Ervaringen uit eerdere college
periodes hebben ons geleerd dat daar meer  
voor nodig is dan een aantal participatie bevor
derende maatregelen en inkomensvoorzieningen. 
 

Geen of   
onbetaald 

werk 

Achterstand  
in onderwijs

Onvoldoende  
inkomen

Achterstand in  
ontwikkeling

Weinig of  geen  
mogelijkheden voor 

cultuur en sport

Minder goede  
of  slechte  

gezondheid

Hoge woon
lasten door 

onvoldoende 
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Het hebben of  krijgen van betaald werk is een belang
rijke factor bij het doorbreken van de vicieuze cirkel. 
Natuurlijk is er ook armoede (en schuldenproblematiek) 
bij mensen die werken, maar het hebben van werk blijkt 
wel een katalysator om uit de armoede te komen. Het 
leidt ook tot een betere (psychische) gezondheid en 
meer levensgeluk. In deze collegeperiode richten we 
ons daarom zowel op het voorkomen dat iemand in de 
bijstand terecht komt als op uitstroom uit de bijstand.

Naast de focus op betaald werk is het belangrijk 
aandacht te hebben voor de andere facetten uit de 
cirkel zoals inkomen, wonen, onderwijs en gezondheid3. 
Hierover meer in hoofdstuk 5 en 6.

Ambitie 2: Minder kinderen groeien 
op in armoede
Ieder kind dat opgroeit in armoede is er één teveel. We 
willen dat ieder Rotterdams kind dezelfde kansen krijgt 
en voorkomen dat kinderen zich buitengesloten voelen 
en zich wellicht op het verkeerde pad begeven. Het 
opgroeien in armoede heeft grote en langdurige 
gevolgen voor kinderen met effecten tot ver in hun 
volwassenheid. Voorbeelden hiervan zijn achterstanden 
in hersen ontwikkeling, minder ontwikkelde emotionele, 
sociale en probleemoplossende vaardigheden, meer 
kans op ernstige psychische en sociale problemen, 
slechtere schoolresultaten en minder kans op goede 
startkwalificatie. Deze gevolgen vergroten ook de kans 
dat deze volgende generatie later ook in armoede 
terecht komt. We willen via effectief  gezinsonder
steunend en preventief  beleid ook deze intergenera
tionele ‘vicieuze armoedecirkel’ doorbreken en bijdragen 
dat deze kinderen en jongeren een beter perspectief  
krijgen om zich gezond, veilig, kansrijk en als actieve 
participant aan de samenleving te ontwikkelen. Deze 
jeugdgerichte aanpak combineert daarmee het werken 
aan gevolgen en oorzaken van armoede.

We willen dat allereerst doen door het blijvend onder
steunen en verder versterken van de bestaande actie
programma’s Stevige Start en Kansrijk Opgroeien en  
het programma Moeders van Rotterdam. Deze program
ma’s bieden de mogelijkheid kwetsbare moeders en 
gezinnen te ondersteunen, in veel gevallen gaat het  
om gezinnen die leven in armoede. Daarnaast zullen  
we nog veel meer moeten doen. Het ondersteunen van 
het netwerk rondom deze kinderen is daarbij belangrijk.  
We doen dit langs drie lijnen:
•  We investeren in de sociaalemotionele  

competenties van kinderen via onderwijs  
en jeugdbeleid (lage termijn).

•  We investeren in de participatie van kinderen  
(korte termijn).

•  We investeren in het vergroten van de zelfred zaamheid 
van kwetsbare gezinnen (lange termijn).

Ambitie 3: Minder jongeren met schulden
De armoede en de schuldenproblematiek zijn  hoewel 
er verschillen zijn  nauw met elkaar verweven. Veel 
mensen met schulden leven in armoede. Veel arme  
Rotterdammers hebben (problematische) schulden.
Schulden staan met name de toekomst van veel jongeren 
in onze stad in de weg. Doordat hun hersenen nog niet 
geheel uitontwikkeld zijn, nemen ze relatief  vaker 
verkeerde financiële beslissingen en hebben ze ook 
minder oog voor dreigende problemen. Waarom zou je 
zorgpremie betalen als je toch nooit ziek bent? Ook is 
hun aflossings en spaarcapaciteit beperkt. Door het 
hebben van een schuldenlast en de stress die dat 
oplevert, stoppen veel jongeren met hun opleiding of  
hun werk. 

In het uitvoeringsplan schuldenaanpak Reset Rotterdam 
wordt beschreven hoe we de schuldenproblematiek in 
onze stad (niet alleen onder jongeren) gaan aanpakken. 
De drie hoofdlijnen zijn: preventie, vroegsignalering  
en aanpak aanwezige schulden. Met de eerste twee 
houden we de instroom tegen, met de laatste werken  
we aan de uitstroom. Het doel is: minder Rotterdammers 
met schulden of  in ieder geval de schulden meer 
beheersbaar maken. Dit voorstel voorziet in een nieuw 
plan integrale schuldhulpverlening voor de periode van 
2019 tot 2022.

3  Ook wereldwijd wordt armoedebestrijding als een zeer belangrijke zo niet belangrijkste doel gezien. Het Duurzame Ontwikkelingsdoel 
(Sustainable Development Goal) 1 van de Verenigde Naties luidt: Beëindig armoede overal en in al haar vormen. Onder andere wordt als 
target gesteld Tegen 2030 het aandeel mannen, vrouwen en kinderen van alle leeftijden die volgens de nationale definities in armoede 
leven in al haar dimensies, minstens tot de helft terugbrengen.

“De basis om te leren omgaan met geld, leer je 
thuis. Maar als je dit thuis niet goed leert, dan kan 
de school laten zien hoe dit moet. Geldlessen op 
basisscholen kunnen hier een bijdrage aan leveren.”

Said Kasmi - Onderwijs,  
cultuur en toerisme
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“De kans dat je als kind uit een arm gezin, later  
ook geldzorgen hebt is erg groot. Het is een  
terugkerend probleem dat we willen oplossen  
voor een schuldenvrije generatie.”

Judith Bokhove, Wethouder Mobiliteit,  
jeugd en taal

Ambitie 4: Verzachten van de gevolgen  
van een leven in armoede
Het doel van ons armoedebeleid is te voorkomen dat 
mensen in armoede belanden of  hen  er zo snel 
mogelijk weer uit te laten komen. Maar voor sommige 
groepen is dat niet haalbaar. Zij zijn aangewezen op een 
laag inkomen als gevolg van een ziekte bijvoorbeeld of  
gevorderde leeftijd. Mensen met een laag inkomen 
hebben minder mogelijkheden deel te nemen aan 
maatschappelijke activiteiten, sociale contacten te 
onderhouden bijvoorbeeld omdat ze niet kunnen reizen. 

De aandacht voor preventie (voorkomen dat mensen in 
armoede belanden) en kinderen en jongeren in ons 
armoedebeleid, wil niet zeggen dat we andere kwetsbare 
Rotterdammers links laten liggen. Integendeel. Ook 
chronisch zieken, ouderen, laaggeletterden, mensen met 
een (licht verstandelijke) beperking, statushouder, maar 
ook zzp’ers, kleine zelfstandigen of  mensen met een  
klein inkomen uit loondienst kunnen op ons rekenen. 

Voor Rotterdammers die leven rond de armoedegrens 
bieden we diverse regelingen gericht op het verzachten 
van de gevolgen van armoede. Denk aan kwijtschelding 
afvalstoffenheffing, de individuele inkomenstoeslag,  
een collectieve zorgverzekering en het AOW en Jeugd
tegoed. 

Vanuit de stad
“Mijn kinderen hadden een moeder met 
schulden, die niet rondkwam. Ik werd 
hierdoor wel creatief, omdat ik mijn kinde
ren toch het beste wilde geven. Ik droom 
van een Rotterdam die een armoedevrije 
toekomst biedt aan onze kinderen, zodat 
zij een leven zonder armoede kennen.  
En dat is een flinke droom waar ik mij voor 
in zet, want de cijfers liegen er niet om. 
Terwijl Rotterdam een stad is waar we trots 
op kunnen zijn, eentje die zorgt voor haar 
inwoners en niet schroomt om in actie 
te komen. En dus alles op alles zet om 
verandering te brengen voor de mensen 
die leven in armoede. Een realistische 
gedachte voor mijn Rotterdam, ik denk  
het wel! Ik ben daarom Stichting MAIT 
(Mijn Administratie Is Top) gestart. Door 
mijn eigen armoedeval en het gebrek  
aan goede hulp, help ik nu anderen.” 

Marjorie Malbons, ervaringsdeskundige 
en is oprichtster van Stichting MAIT
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Wat gaan we doen?

De eerder genoemde ambities leiden tot een  
aantal concrete acties:

Actie 1: Een intensieve gezinsaanpak 
voor 500 gezinnen 
Kinderen zijn belangrijk in de armoedeaanpak voor  
de komende periode. Wanneer zij  ondanks het lage 
inkomen van hun ouders of  verzorgers  veilig, kansrijk 
en gezond kunnen opgroeien, zullen ze meer perspec
tief  hebben op een mooie toekomst. Daarom is het 
essentieel te kijken naar de gezinssituatie van kinderen 
die in armoede opgroeien. Speciale aandacht moet er 
daarbij zijn voor eenoudergezinnen, die nog vaker met 
financiële problemen worstelen. Maar ook moet er oog 
zijn voor het feit dat armoede vaak niet op zichzelf  staat, 
maar verband houdt met problemen op het gebied van 
gezondheid, onderwijs, wonen en opvoeding. Hulp en 
ondersteuning kan worden geboden vanuit verschillende 
‘ingangen’, maar dit kan ook voor meer stress zorgen, 
omdat mensen aan complexe bureaucratische eisen 
moeten voldoen en het idee hebben dat ze de regie 
kwijt zijn. 

Naast de al aanwezige integrale ondersteuning aan 
gezinnen starten we ook een intensievere en langduriger 
gezinsaanpak voor 500 gezinnen die langdurig worstelen 
met armoede en/of  schulden. Met deze pilot inte grale 
gezinsaanpak doen we ervaring op in het ‘vervlechten’ 
van meerdere beleidsterreinen en moet door het werken 
aan een veilige thuissituatie leiden tot duurzame 
resul taten in de armoedeaanpak. 

Door middel van langdurige begeleiding wordt rust  
en structuur in deze gezinnen gebracht, waardoor de 
stress minder wordt en kan worden bekeken welke 
strategische ingang (model Hosman) prioriteit heeft en 
welke aanpak het meest effectief  zal zijn. Op die manier 
leiden we gezinnen naar passende ondersteuning. 

Omdat de kinderen binnen deze gezinnen vaak in wijken 
met sociale problemen wonen en niet altijd de aandacht 
krijgen die ze verdienen, lopen ze het gevaar in de 
(georganiseerde) criminaliteit te belanden. Daarom werken 
we samen met politie, openbaar ministerie, belasting
dienst, ondernemers en bewoners aan veilige en fijne 
wijken waar criminaliteit geen voet aan de grond krijgt.
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De pilot intensieve gezinsaanpak wordt gestart in Rotter
damZuid (NPRZ) en BospolderTussendijken. Waar 
mogelijk zullen we ook ondernemers in deze gebieden 
hierbij betrekken door ze te vragen stageplekken te 
bieden. Deze integrale aanpak is een gezamenlijk 
opgave van het college. 

Afhankelijk van de uitkomst van de pilot kijken we hoe 
we deze werkwijze kunnen integreren in de overige 
aanwezige integrale gezinsondersteuning.

Actie 2:  De Rotterdamse Armoede-index
Meten is weten. Het meten van armoede, ontwikkelingen 
en inspanningen om armoede te verminderen is gezien 
de vele definities en wijze van meten ingewikkeld in 
beeld te brengen. Met de Rotterdamse armoedeindex 
lopen we vooruit op de landelijke ontwikkelingen. De 
index moet de resultaten van de Rotterdamse armoede
bestrijding in beeld brengen. Ook hier leggen we een 
extra accent op kinderen. Armoede mag een volwaardige 
participatie van kinderen aan de samenleving niet in de 
weg staan. Om de status en ontwikkeling van kinderen 
in huishoudens met een laag inkomen in beeld te 
brengen wordt aan de armoedeindex indicatoren 
toegevoegd om de armoede onder kinderen in beeld  
te brengen. 

Actie 3: Een campagne die armoede 
bespreekbaar maakt
Zoals in het uitvoeringsplan schuldenaanpak, Reset 
Rotterdam is beschreven komt er een stadsbrede  
campagne. 

Op armoede en schulden rust nog steeds een groot 
taboe. Door schaamte en stigmatisering doen veel 
mensen niet mee aan sociale activiteiten en maken  
ze ook minder gebruik van allerlei voorzieningen. Dit 
isolement kan leiden tot eenzaamheid en maakt het 
probleem alleen maar groter.

Daarom komt er een stadsbrede campagne die 
informeert over het probleem en die armoede (en 
schulden) bespreekbaar maakt, zonder te oordelen. 
Deze campagne maken we samen met onze partners  
in de stad die initiatieven ontwikkelen voor mensen met 
een laag inkomen en die al intensief  contact hebben 
met deze groep Rotterdammers. Hierbij zetten we o.a. 
‘influencers’ in. Dat zijn ervaringsdeskundigen die  
zelf  geldproblemen kenden of  nog steeds kennen  
en daar goede ondersteuning bij hebben gevonden.  
Het doorlichten van de huidige informatievoorziening  
en het aanvraagproces is tevens onderdeel van  
de campagne (verbeteren toegankelijkheid).

Actie 4: Het instellen van een leerstoel 
effectieve aanpak armoede
Onze aanpak van armoede komt voor een belangrijk 
deel tot stand door te doen, te leren en te evalueren. 
Experimenten en innovaties maken nadrukkelijk deel  
uit van onze plannen. We maken gebruik van nieuwe 
weten schappelijke inzichten en ervaringen, uit onze 
eigen stad of  uit andere steden. Om dit zo goed en 
effectief  mogelijk te doen, stellen we een leerstoel 
armoede bij een Rotterdamse hogeschool of  universiteit 
in. Op die manier kunnen we wetenschappelijke 
inzichten zowel bij de ontwikkeling van het beleid als  
bij de uitvoer ervan optimaal benutten. Deze leerstoel 
levert een belangrijke bijdrage aan een toekomst
bestendig armoedebeleid in Rotterdam. 

Actie 5: Meer samenwerken met de stad vanuit 
een gezamenlijke verantwoordelijkheid
De verantwoordelijkheid van de gemeente bij het 
voorkomen en aanpakken van armoede is groot; het 
oplossend vermogen kent helaas z’n beperkingen.  
Maar samen met bedrijven, scholen, maatschappelijke 
en religieuze instellingen en individuele Rotterdammers 
(zoals vrijwilligers), kunnen we echt het verschil maken 
en duurzaam perspectief  bieden. 

Dat geldt ook heel nadrukkelijk voor mensen uit het 
eigen netwerk van mensen die onder de armoedegrens 
leven. Hun rol  hoe klein die soms ook lijkt  is cruciaal 
bij het inspireren en ondersteunen van deze grote groep 
Rotterdammers. Kansen pakken en vervolgens volhouden, 
gaat veel beter als je mensen om je heen hebt die je 
steunen.

Als gemeente willen we dan ook investeren in bestaande 
en in nieuwe samenwerkingsverbanden. Veel partijen in 
de stad beschikken over kennis en ervaring. Denk aan 
de Voedselbank, Warm Rotterdam, de jeugdfondsen  
en BredeRaad010. Nieuwe, veelbelovende initiatieven 
vanuit de stad zullen we ondersteunen bij het opstarten 
en door ontwikkelen van hun acties. 

Nieuw is dat we ook de kennis en de kracht van private 
partijen willen gebruiken om te onderzoeken of  er in 
Rotterdam een coalitie kan worden gevormd die de 
aanpak van armoede en schulden op een innovatieve 
manier gaat ondersteunen. Denk aan charitatieve  
fondsen, impact investors, en (sociale) ondernemers.

Actie 6: Een gezamenlijke aanpak door 
het verbinden van beleidsterreinen
Bovenstaande acties komen direct voort uit onze visie 
op de aanpak van armoede in onze stad. Natuurlijk zijn 
er binnen de andere beleidsterreinen allerlei ambities 
en acties aan te wijzen die eveneens bijdragen aan het 
voorkomen en aanpakken van de oorzaken en gevolgen 
van armoede. Deze zijn verwoord in de betreffende 
beleidsplannen. Hieronder lichten we een aantal 
belangrijke uitdagingen die raakvlakken hebben met 
andere beleidsterreinen nader toe. 
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“Om meer Rotterdammers uit de bijstand te laten 
stromen, zetten we in op meer maatwerk en per-
soonlijke aandacht. Door geldproblemen aan te 
pakken proberen we drempels weg te nemen en 
mensen net dat zetje te geven om weer aan het werk 
te gaan. Zo krijgen mensen weer regie op hun leven, 
doen ze weer mee en groeit hun zelfvertrouwen.”

Richard Moti, Wethouder Werk, inkomen  
en Nationaal Programma Rotterdam Zuid

Uitdaging: meedoen
Armoede is meer dan een financieel vraagstuk. Het 
heeft effect op de mate waarin en de manier waarop 
mensen kunnen meedoen aan de maatschappij. 
Rotterdammers met een laag inkomen nemen minder 
vaak deel aan sociale, culturele of  sportieve activiteiten. 
Geld en schaamte spelen een rol. We zullen dit moeten 
doorbreken. Daarnaast moeten we zien te voorkomen 
dat bepaalde groepen Rotterdammers, zoals status
houders langs de lijn blijven staan. Blokkades om 
volwaardig mee te kunnen doen moeten worden 
opgeruimd, maar het is ook aan hen om te investeren  
in hun toekomst in Rotterdam. 

Uitdaging: betaald werk
De Rotterdamse economie zit in de lift en veel werk
gevers zitten te springen om personeel. In veel sectoren 
is sprake van onvervulde vacatures. Toch blijft het aantal 
Rotterdammers met een bijstandsuitkering hoog, met 
name onder de langdurig werklozen. De gemiddelde 
leeftijd van de mensen met een uitkering is gestegen, 
net als de gemiddelde uitkeringsduur. Het lijkt erop dat 
de economische opleving aan deze groep voorbij gaat. 
Terwijl we weten dat duurzaam betaald werk in veel 
gevallen een weg vormt uit de armoede. 

We zullen een antwoord moeten vinden op de vraag  
hoe het komt dat zoveel  Rotterdammers in de bijstand 
niet (kunnen) profiteren van de kansen die er liggen. 
Ondernemers in de stad zijn belangrijk voor de stad.  
We zien dat zij o.a. door de Leerwerk akkoord te 
ondertekenen hun verantwoordelijkheid nemen voor  
een stad met minder armoede. Jongeren aan het werk 
helpen en houden is een belangrijke schakel om de 
cirkel te kunnen doorbreken.

Vanuit de stad
 “Er zijn in Rotterdam helaas nog teveel mensen die buiten de 
boot vallen. En daarom zijn we in 2017 gestart met de Gaar
keuken: een plek waar mensen vier dagen in de week gezellig 
kunnen komen eten. En dat werkt: want iedereen zoekt een 
praatje. Of  je nu een alleenstaande moeder bent of  een ge
scheiden man met een huis zonder elektriciteit. De weg naar 
hulp zit voor deze mensen vol hobbels: bij wie moeten zij zijn? 
We zien veel verbeteringen als het gaat om armoede. Kortere 
lijnen en sneller actie ondernemen zijn de twee belangrijkste  
wat ons betreft. Maar we hebben nog wel meer aanbevelingen 
voor het college.”

Sjaak en Clara Sies, oprichters van de  
Gaarkeuken van Rotterdam 
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“De energietransitie moet voor Rotterdammers 
haalbaar en betaalbaar zijn, want overheids-
regels mogen niemand in de financiële problemen 
brengen. We kiezen daarom voor grootschalige 
gebiedsaanpakken om iedereen tegen de laagst 
mogelijke kosten afscheid te laten nemen van 
aardgas.” 

Bas Kurvers, Wethouder Bouwen, wonen 
en energietransitie gebouwde omgeving

Uitdaging: gezonder leven
Het zijn schrikbarende cijfers: arme Rotterdammers 
leven gemiddeld zeven jaar korter en negentien jaar in 
een minder goed ervaren gezondheid. Ze hebben vaker 
fysieke en/of  psychische klachten, chronische aandoe
ningen zoals hart en vaatziekten en diabetes. Ook 
bewegen ze minder goed en eten ze vaker ongezond.

Het een houdt het ander in stand. Door de stress die 
armoede met zich meebrengt, voelen ze zich niet alleen 
mentaal minder goed, maar nemen ze ook minder 
goede beslissingen. Zowel op financieel gebied als voor 
wat betreft hun levensstijl. Ze maken vaker impulsieve 
keuzes en denken als het om hun gezondheid gaat 
vooral aan de korte termijn. Hun situatie maakt het ook 
erg lastig ‘gezonde keuzes’ te maken. En andersom leidt 
een slechte gezondheid ook weer tot (meer) armoede. 
Denk aan financiële zorgen bij arbeidsongeschiktheid 
of  hoge ziektekosten.

Bovengenoemde groep is allesbehalve homogeen. Voor 
sommige groepen is stabilisatie belangrijker dan het 
verwachten van een verbetering. Voor andere geldt weer 
dat ze juist geholpen zijn met meer ondersteuning om 
tot zelfredzaamheid te komen. In alle gevallen is 
maatwerk geboden.

Uitdaging: wonen
Iedereen wil een betaalbare fijne woning in een prettige 
wijk. Voor huishoudens met een laag inkomen vormen 
de woonlasten (huur, gas, elektriciteit, water en lokale 
belastingen) vaak een probleem. In veel gevallen gaat 
het om Rotterdammers die in een sociale huurwoning 
wonen, geconcentreerd in bepaalde wijken waar de 
sociale problematiek groot is. Niet alleen huishoudens 
met een laag inkomen lopen betaalrisico’s, ook Rotter
dammers met een hoger inkomen hebben regelmatig 
problemen om de huur te kunnen betalen. Dit heeft 
invloed op het hele leven van deze Rotterdammers (en 
hun gezin) en kan er zelfs toe leiden dat ze hun huis 
uitgezet worden en dakloos worden. Dit is onwenselijk, 
zeker als er kinderen in het geding zijn. Woningbouw
corporaties leveren een onmisbare bijdrage. Zij zorgen 
voor betaalbare en passende huisvesting. Met hun 
langjarige betrokkenheid in de wijken, spelen zij ook  
een belangrijke rol in het leefbaar maken en houden  
van het wonen in Rotterdam.

Uitdaging: toekomst voor kinderen
Als kinderen opgroeien in armoede leidt dat tot ongelijke 
kansen. In het onderwijs en later op de arbeidsmarkt en 
in de samenleving. Financiële problemen thuis blijken 
een negatief  effect te hebben op de ontwikkeling van 
een kind. Door de problemen in het onderwijs kan er 
een taalachterstand ontstaan, die op volwassen leeftijd 
leidt tot laaggeletterdheid. Kinderen uit gezinnen die in 
armoede leven, nemen minder vaak deel aan activitei
ten, zoals dans en muziekles. Opgroeien in armoede 
vergroot de kans op armoede op latere leeftijd. Deze 
vicieuze cirkel, waarin armoede van generatie op 
generatie wordt doorgegeven, moet worden doorbroken.

Uitdaging: delen van voedsel en spullen
Goede voeding is een eerste levensbehoefte. Binnen 
huishoudens met een laag inkomen ontbreekt vaak het 
geld voor basale dingen, zoals de dagelijkse gezonde 
maaltijd. Tegelijkertijd wordt een groot deel van het 
voedsel dat in ons land wordt geproduceerd of   
geïmporteerd niet geconsumeerd en weggegooid.  
Met forse milieuschade als gevolg. Veel bedrijven  
willen hun voedseloverschotten best doneren. Het 
probleem is dat deze bedrijven en de doelgroep  
elkaar nog niet goed weten te vinden.

Bij huishoudens met een laag inkomen is ook vaak te 
weinig budget beschikbaar voor zaken als kleding, 
speelgoed en fietsen. Ook hier zijn er wel degelijk 
partijen die dit ter beschikking willen stellen. Het is de 
kunst om overschotten en tekorten goed te koppelen.

4 https://wijkprofiel.rotterdam.nl/nl/2018/rotterdam/charlois
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Uitdaging Ambitie Belangrijkste acties

Meedoen Rotterdammers met een laag inkomen zijn op 
de hoogte van het bestaan van de voor hen 
relevante mogelijkheden tot inkomensonder
steuning en maken hier gebruik van.

Een laag inkomen vormt niet langer een  
drempel voor sport en cultuurparticipatie.

•  Vergroten gebruik inkomensondersteuning

•  Met een campagne het taboe op schulden/
armoede wegnemen waardoor schaamte 
geen reden meer is om niet aan activiteiten 
deel te nemen

Betaald werk 8000 Rotterdammers minder in de bijstand.
Bieden van meer maatwerk. Werkzoekenden 
intensiever begeleiden: beetpakken en niet 
meer loslaten. Focus op duurzame uitstroom. 
Verbetering van de bejegening.

•  Verbetering van de dienstverlening  
bij werk en inkomen 

• Leerwerkakkoorden
• Inclusieve arbeidsmarkt 
• Beleidskader Participatieweg 

Gezonder leven Verkleinen van de gezondheidsverschillen 
tussen Rotterdammers.

• Collectieve zorgverzekering
• Preventieakkoorden
•  Betere beweeg, leefstijl en beter  

zorgaanbod in de stad

Wonen Fijn wonen voor iedereen
Betaalbare woonlasten (energie, gas,  
water, huur en lokale belastingen).
Voorkomen van betaalachterstanden  
en huisuitzettingen.
Een duurzaam, energiezuinig Rotterdam,  
met een betere luchtkwaliteit ook toegankelijk 
voor minima. 

•  Bouwen van kwalitatieve, duurzame en 
toekomstbestendige woningen voor elke 
portemonnee, goed verdeeld over de  
wijken en buurten van de stad

•  Terugbrengen van de betaalrisico’s door  
verlagen van de kosten van woonkosten en 
door het aanbod aan te passen aan het inko
men, levensfase en huishoudsamenstelling

Een toekomst voor 
kinderen

Alle kinderen hebben het recht om gezond, 
veilig en kansrijk op te groeien.
Goed onderwijs voor iedereen, ongeacht  
inkomen, opleidingsniveau of  het geboorte
land van hun ouders.

•  Versterken van de sociaalemotionele  
gezondheid van jeugdigen (jeugdbeleid)

•  Vergroten van de kansengelijkheid  
in het onderwijs;

• Inzet op talentontwikkeling.
• Voorkomen schooluitval 
• Betaalbare voorschoolse educatie
• Intensieve en integrale gezinsaanpak 
•  Uitvoering Rotterdams onderwijsbeleid 

20192022, Gelijke kansen voor elk talent

Delen van  
voedsel en  
spullen

Een circulaire economie, waarbij het gebruik 
van primaire grondstoffen wordt verminderd. 
Dat spaart niet alleen het milieu, maar  
bespaart ook geld.
Voedselverspilling tegengaan. 

•  Stimuleren van het delen en hergebruik  
van spullen

•  Voedseloverschotten koppelen aan voedsel
tekorten door de opzet van een stedelijk 
distributieplatform

Veiligheid Veilige wijken • Inzet op ondermijning
• Aandacht voor kwetsbare groepen en wijken

Overzicht gezamenlijke aanpak



22

Uitdaging: Veilige wijken
Criminaliteit moet gezien worden als een ijsberg, 
waarvan het grootste deel onzichtbaar is. We ‘hakken’ 
niet alleen in op het zichtbare gedeelte, maar gaan ook 
het water verwarmen om de hele ijsberg aan te pakken. 
Dit betekent dat er niet alleen aandacht moet zijn voor 
de opsporing van strafbare feiten maar ook voor 
leefbaarheid in de wijken. Opgroeien in onveilige wijken 
heeft een negatieve invloed op de ontwikkeling van 
kinderen. Er zijn helaas nog wijken waar Rotterdammers 
zich niet veilig voelen.4 Met een gezamenlijke aanpak 
door politie, welzijn, stadsmariniers, inwoners, onder
nemers etc. wordt aan veilige wijken gewerkt. Boven
staande uitdagingen laten duidelijk zien waar de kansen 
liggen armoede te doorbreken. Deze uitdagingen laten 
ook zien dat het gehele college een bijdrage levert aan 
de aanpak van dit hardnekkig probleem. Hosman 
waarschuwt, het is belangrijk de diverse interventies 
binnen de verschillende terreinen met elkaar te ver
binden. En dat is precies wat we gaan doen. 

In de tabel op de volgende pagina zijn de belangrijkste 
ambities gekoppeld aan de uitdagingen en de acties op 
een rij gezet. De tabel is niet volledig, maar geeft helder 
weer hoe de verschillende onderwerpen met elkaar 
verbonden zijn en hoe de portefeuilles van alle college
leden direct of  indirect een bijdrage leveren aan het 
bestrijden van armoede. Meer gedetailleerde informatie 
is te vinden in de beleidsdocumenten.

Actie 7: Uitvoering Schuldenaanpak  
Reset Rotterdam
Het uitvoeringsplan voor de schuldenaanpak Reset 
Rotterdam laat zien hoe we de hardnekkige schulden
problematiek in onze stad de komende periode gaan 
aanpakken. We gaan mensen de helpende hand bieden 
door middel van schuldbemiddeling, budgetbeheer, 
budgetmaatjes of  budgettraining. Het doel is dat veel 
meer Rotterdammers in staat zijn (al dan niet zelf
standig) verstandige financiële keuzes te maken en  
hun financiële huishouding in balans te brengen. 

In de periode 2019 tot 2021 zullen 15.000 Rotter
dammers met (problematische) schulden een onder
steuningsplan aangeboden krijgen, gericht op het 
aanpakken van hun schulden. Daarnaast geven we 
extra aandacht aan preventie, vooral voor jongeren. 
Ervaringsdeskundigen zullen in de acties die worden 
ondernomen een vooraanstaande rol spelen.

Noot: door middel van dit uitvoeringsplan voldoen we aan de  
in de Wet gemeentelijke schulphulpverlening gestelde eisen. 
Na vaststelling van dit Beleidskader armoede vervalt het  
beleidsplan Schulddienstverlening Rotterdam 2016-2019.

Actie 8: Vergroten van het gebruik  
van inkomensondersteuning
Mensen met een laag inkomen hebben te maken met 
veel verschillende instanties, zowel op gemeentelijk  
als op landelijk niveau. Omdat hun digitale ervaring  
en taalvaardigheid vaak minder groot zijn, lopen zij 
regelmatig vast. 

Waar we als gemeente zelf  verantwoordelijk zijn, gaan 
we onze dienstverlening onder de loep nemen en 
verbeteren. Het is belangrijk dat Rotterdammers die 
gebruik kunnen maken van inkomensondersteuning zich 
hiervan bewust zijn en hier ook toegang toe hebben.  
Het geld dat hiervoor beschikbaar is, moet bij de juiste 
mensen terechtkomen. 

De individuele inkomenstoeslag (IIT) wordt gecon
tinueerd op het niveau van 2017 en ook de verhoging 
van het AOW en Jeugdtegoed (AJT) wordt gehand
haafd. De mogelijke kwijtschelding afvalstoffenheffing 
wordt vastgesteld op 75%. Het gebruik van deze  
regelingen, met uitzondering van de individuele  
inkomenstoeslag is goed. Werkenden met een laag  
inkomen maken nog onvoldoende gebruik van de  
inkomenstoeslag. 

Daarnaast blijven we investeren in de jeugdfondsen, 
zodat kinderen kunnen sporten en meedoen aan 
school en cultuuractiviteiten. De jeugdfondsen5 worden 
door Rotterdammers nog onvoldoende benut. Het 
gebruik (Meedoen in Rotterdam 17%. Jeugdcultuur
fonds 9% en Jeugdsportfonds 23%)6 ervan is nu te  
laag en moet omhoog. Ook het gebruik van de IIT  
moet omhoog (17% in 2017).

Een beroep doen op de bijzondere bijstand of  het 
Fonds Bijzondere Noden Rotterdam (FBNR) blijkt niet 
altijd eenvoudig. Samen met het FBNR gaan we kijken 
hoe we dit zo goed mogelijk kunnen laten aansluiten  
op de behoeften van Rotterdammers met een laag 
inkomen. 

5 De drie Jeugdfondsen (Meedoen in Rotterdam, Jeugdcultuurfonds en Jeugdsportfonds) zijn samen gaan werken om nog meer kinderen helpen mee te doen.
6 Cijfers 2017

“Als je als inwoner veel zorg nodig hebt, kunnen 
de kosten flink oplopen. Een betaalbare zorg-
verzekering voor alle Rotterdammers is dan een 
must. Ouderen met een klein pensioen hebben 
geen zicht op een beter inkomen. Juist deze groep 
kan minder goed meedoen en loopt daardoor het 
risico te vereenzamen, met alle gevolgen van dien. 
Dat moeten we voorkomen.”

Sven de Langen, Wethouder Volksgezondheid,  
zorg, ouderen en sport
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“Als je stress hebt van geldzorgen wil je ook niet 
nog eens verdwalen in moeilijke procedures en 
formulieren. Wat mij betreft: hoe makkelijker, hoe 
beter. Daar gaan we zeker mee aan de slag!”

Arjan van Gils, Wethouder Financiën,  
Organisatie, Haven en Grote Projecten

Actie 9: Dienstverlening op orde:  
andere bejegening en betere informatie
De manier waarop we mensen die zich met hun pro
blemen bij ons melden bejegenen, is buitengewoon 
belangrijk. Dit college handelt vanuit vertrouwen en  
kiest voor langdurige en toegankelijke ondersteuning 
voor iedere Rotterdammer, ongeacht zijn of  haar 
achter grond, vaardigheden of  beperkingen. Voor
waarde is wel dat mensen de uitgestoken hand  
grijpen en zelf  in beweging komen. Onze dienst
verlening is ‘stresssensitief’ en gericht op kansen  
en mogelijkheden.

Dat begint met heel goed luisteren naar de hulpvraag 
die iemand heeft. De ene keer leidt die tot directe steun, 
een andere keer zullen we ons meer op de achterliggende 
oorzaken moeten richten. Anders gezegd: we leren 
iemand vissen, maar zolang dat nog niet goed gaat, 
blijven we hem erbij helpen of  zelfs vis geven. Hij is wel 
zelf  verantwoordelijk voor het aanpakken en vasthouden 
van de hengel. Er is ook een groep waarbij ‘zelfstandig 
vissen’ nooit aan de orde zal zijn en waarvoor blijvend 
steun nodig is, vanuit de gemeente of  vanuit het eigen 
netwerk of  de wijk. 

De informatievoorziening moet worden verbeterd. We 
gaan communicatiemiddelen ontwikkelen die aansluiten 
bij de doelgroepen en hun leefwereld. Ook het aanvraag
proces van de verschillende uitkeringen en ondersteu
ningsmogelijkheden nemen we kritisch onder de loep. 
Ervaringsdeskundigen spelen hierbij een grote rol, net  
als de campagne waarin we het taboe op armoede en 
schulden in onze stad gaan doorbreken. 

Actie 10: Meer aandacht voor de impact van 
bestaand beleid en beleidswijzigingen
De wetten die we als gemeente uit moeten voeren, helpen 
niet altijd bij het armoedebeleid. Denk bijvoorbeeld aan 
de betalingsachterstanden die mensen kunnen oplopen 
door de zoekperiode van de Participatiewet. Zeker  
bij (voorgenomen) beleidswijzigingen is het daarom 
belangrijk vooraf  te inventariseren wat de effecten zijn 
voor Rotterdammers met een laag inkomen. De energie
transitie is een goed voorbeeld. We zullen goed moeten 
monitoren hoe dit voor deze mensen uitpakt.

Hetzelfde geldt voor het beleid van het Rijk. Als hier 
maatregelen tussen zitten die nadelig zijn voor Rotter
dammers met een laag inkomen of  als we ‘systeem
fouten’ signaleren, dan starten we zo nodig een inten
sieve lobby. De aanpassing van de beslagvrije voet  
en ontwikkelingen in het Rijksincassobeleid, zijn zaken 
die we op dit moment nauwgezet volgen.

Onlangs hebben we met de drie andere grote steden  
de vermogensgrens bij kwijtschelding van gemeentelijke 
belastingen aangekaart. Huishoudens die een kleine 
‘buffer’ hebben om financiële tegenvallers op te vangen, 
hebben onder de huidige wetgeving geen recht op 
kwijtschelding. Dat kan niet de bedoeling zijn.

In dit visiedocument hebben we tien acties benoemd 
om de armoede in de stad aan te pakken. Bij de verdere 
uitwerking van deze acties betrekken we wederom de 
stad en maken we gebruik van de kennis en expertise 
die daar aanwezig is (o.a. bij ervaringsdeskundigen, 
maatschappelijke instellingen en in de gebieden). Dit 
doen we bijvoorbeeld door het organiseren van bijeen
komsten. Sommige acties zijn eenvoudig of  kunnen  
op korte termijn worden gerealiseerd (bijvoorbeeld 
continueren van de verhoging van AOW en Jeugd
tegoed); andere acties vergen meer tijd (bijvoorbeeld 
intensieve langdurige gezinsaanpak). 
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Hoe meten we de resultaten?

Een belangrijk element bij de nieuwe armoede-
aanpak is het meten van de resultaten en op 
basis hiervan bijsturen. Dit maakt dat er een 
goede registratie van alle inzet moet plaats-
vinden. Anders is het niet mogelijk te leren en 
verder te ontwikkelen (zowel op instrumenteel 
als projectniveau). De komende periode ver-
schijnen er in april drie verschillende monitoren 
die gezamenlijk worden aangeboden. Zij meten 
verschillende elementen van armoede. Daar-
naast verschijnt er ook jaarlijks in april  
(in 2019 in mei) de monitor schuldenaanpak.

1. Lage inkomensmonitor
Deze monitor bestaat uit de 4 volgende onderdelen:

A.  Een jaarlijks te verschijnen analyse van de  
(ontwikkeling in) omvang en kenmerken van  
de doelgroep lage inkomens:

Omvang en kenmerken van de doelgroep van het  
armoedebeleid worden jaarlijks in kaart gebracht op 
basis van microdata van CBS. Uitgangspunt hierbij  

is dat de doelgroep van het armoedebeleid wordt 
gevormd door huishoudens met een inkomen tot 110% 
van het wettelijk sociaal minimum (WSM). Dit biedt 
inzicht in de getalsmatige ontwikkeling van de doel
groep, alsmede ontwikkelingen de opbouw van de 
doelgroep, met daarin aandacht voor specifieke  
doelgroepen, zoals bijvoorbeeld werkende armen, 
zzp’ers en huishoudens met minderjarige kinderen.

B.  Een jaarlijks te verschijnen analyse van de  
(ontwikkeling in) omvang en kenmerken van  
de in en uitstromers uit de armoede

In dezelfde rapportage wordt op basis van micro data 
van CBS een analyse gepresenteerd van de in en 
uitstroom uit de armoede: wat is (de ontwikkeling in)  
de omvang en wat zijn de kenmerken van de groep 
huishoudens die de armoede instroomt en de groep die 
aan de armoede ontsnapt? In een nulmeting wordt een 
analyse over de dynamiek in de doelgroep van het 
armoedebeleid over een langere termijn gepresenteerd 
(vanaf  2011). Dit biedt inzicht op de kenmerken van 
huishoudens die slechts tijdelijk in armoede verblijven, 
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en huishoudens die risico lopen op langdurige armoede. 
Daarnaast biedt het inzicht in de vraag welke factoren 
meespelen in het al dan niet verlaten van de armoede.

C.  Een jaarlijks te verschijnen analyse over het gebruik 
van de inkomensondersteunende maatregelen

D.  Een tweejaarlijks te verschijnen secundaire analyse 
van het wijkonderzoek op inkomensklasse

Indicatoren die betrekking kunnen hebben op armoede 
naast het inkomen, zoals gezondheid, huisvesting, en 
participatie, alsmede de ervaring met ‘rondkomen’ van 
het inkomen, worden gemeten aan de hand van een 
secundaire analyse van de gegevens die in het kader 
van het wijkonderzoek worden verzameld. Met behulp 
van deze gegevens wordt een onderscheid gemaakt 
tussen de groep met een laag inkomen en de groep  
met een ‘nietlaag’ inkomen. Hiermee kan de ontwikke
ling op de diverse thema’s in beeld worden gebracht,  
en worden gemeten of  er een significant verschil is 
tussen beide groepen. 

2. Minima-effectrapportage 
Iedere gemeente beschikt over de mogelijkheid om 
invloed uit te oefenen op de financiële positie van 
inwoners met een laag inkomen. Dat kan bijvoorbeeld 
door kwijtschelden gemeentebelastingen of  door 
bijzondere bijstand bijvoorbeeld. Met de minimaeffect
rapportage van het Nibud brengen we in kaart wat  
de effecten zijn van, zowel de landelijke als de ge
meentelijke, inkomensondersteunende regelingen  
op de financiële positie van huishoudens met een  
laag inkomen. Deze rapportage verschijnt tweejaarlijks 
gelijktijdig met de lage inkomensmonitor.

3. Armoede-index Rotterdam
Het uitgangspunt is dat armoede niet alleen wordt 
bepaald door gebrek aan inkomen, maar ook achter
stand op (enkele van) deze gebieden. Armoede
bestrijding moet zich dan ook niet alleen richten op  
het versterken van financiële zelfredzaamheid (het 
economisch kapitaal), maar ook op het versterken  
van de andere vormen van kapitaal. Het gaat dan  
om psychologisch, cultureel, sociaal en economisch 
kapitaal. Een instrument om de (ontwikkeling van) 
armoede te meten moet daarom ook rekening houden 
met al deze vormen van menselijk kapitaal. In de 
komende periode ontwikkelen we een dergelijk  
instrument. In april 2020 verschijnt de eerste versie  
van de Armoedeindex Rotterdam.

De Armoedeindex Rotterdam wordt gebaseerd op de 
sociale index, die deel uitmaakt van het wijkprofiel. Dit 
biedt het voordeel dat gebruik kan worden gemaakt  
van gegevens uit een grootschalig onderzoek dat iedere 
twee jaar onder Rotterdammers wordt gehouden. De 
indicatoren voor zelfredzaamheid in de sociale index 
zijn gebaseerd op de genoemde kapitaalsvormen.  

Daarbij worden subjectieve en objectieve indicatoren 
onderscheiden: subjectieve indicatoren geven uitdruk
king aan hoe mensen hun situatie zelf  beleven en 
objectieve aspecten zijn een feitelijke weergave van  
hun situatie. 

In de sociale index worden de volgende indicatoren 
gemeten die relevant kunnen zijn voor een armoede 
index:

Psychologisch kapitaal
• Zelfregie
• Initiatiefgeneigdheid
• Veerkracht (gezondheid en vraagverlegenheid)

Economisch kapitaal
• Inkomenshoogte (‘laag inkomen’)
• Rondkomen van het inkomen
• Arbeidsmarktpositie
• Gebruik van schulddienstverlening

Cultureel kapitaal
• Opleidingsniveau/startkwalificatie
• Taalbeheersing

Sociaal kapitaal
• Sociale steun
• Variatie in sociaal netwerk
• Deelname aan sociale organisaties
• Deelname aan maatschappelijke en culturele  
activiteiten

Maatschappelijk kapitaal
• Bekendheid en gebruik van voorzieningen

Met de sociale index als basis kunnen indicatoren 
worden weggehaald of  toegevoegd, en, indien  
passend, worden ondergebracht in een model van  
de vijf  kapitaalsvormen. Eindresultaat is dan een 
armoedeindex met een score op alle vijf  de  
kapitaalsvormen op wijk en buurtniveau.

Een speerpunt van het armoedebeleid is kinderarmoede: 
armoede mag een volwaardige participatie van kinderen 
aan de samenleving niet in de weg staan. Om de status 
en ontwikkeling van kinderen in huishoudens met een 
laag inkomen in beeld te brengen en toe te kunnen 
voegen aan de armoedeindex, zal een aanvullende 
enquête worden gehouden onder huishoudens met 
kinderen in de stad. De vragenlijst voor deze enquête 
wordt voor een belangrijk deel gebaseerd op de 
gezondheidsmonitor, zodat er inzicht ontstaat in allerlei 
aspecten van het welzijn van het kind, zoals gezond
heid, voeding, participatie en de relatie met de inkomens
positie van het huishouden. De resultaten worden 
verwerkt in de tweejaarlijks te publiceren armoedeindex.
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4. Monitor schuldenaanpak
Naast gegevens over de lage inkomensgroepen  
presenteren we ook jaarlijks cijfers over de schulden
aanpak. Er is een basismonitor beschikbaar 
(18MO05298  18bb869 Motie meten is weten).  
Deze monitor wordt verder ontwikkeld en zal ook  
de voortgang van de collegetarget bevatten.

Lage inkomensmonitor 

(onderdeel A, B, C en D)
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Wat gaan we investeren?

Het aanpakken van armoede raakt vele beleids-
terreinen en maakt daar vaak een geïntegreerd 
onderdeel uit van een bredere aanpak. Het is 
zodoende niet mogelijk in beeld te brengen in 
hoeverre de investering bijdraagt aan de aanpak 
van armoede.

In het coalitieakkoord is afgesproken structureel ruim  
12 miljoen euro per jaar extra te investeren in inkomens
ondersteunende maatregelen en het verhogen van het 
percentage kwijtschelding van de afvalstoffenheffing. 
Dit geld moet ook daadwerkelijk bij de betreffende  
Rotterdammers terechtkomen.
 

Onderstaand een overzicht van de intensiveringen 
• Het ophogen van het AOWtegoed tot €450, per jaar.
•  Handhaven Jeugdtegoed voor 4 tot 12 jaar op €275, 

en voor 12 tot 18 jaar op €400 per jaar.
•  Individuele Inkomenstoeslag handhaven op €120,  

per jaar.
•  Kwijtschelding afvalstoffenheffing verhogen naar 75%. 
• Intensieve en integrale gezinsaanpak

Jaarlijks worden de volgende structurele subsidies  
in het kader van armoede en schulden verstrekt:
• Stichting Jong (JIP)   
• Jeugdvakantieland    
• Meedoen in Rotterdam    
• Jeugdcultuurfonds   
• Jeugdsportfonds  
• Jarige Job    
• Dress for Succes   
• Voedselbank    
• Shareaty    
• Warm Rotterdam                          
• Rotterdamse Uitdaging           

x € 1.000 2019 2020 2021 2022

Intensivering 
Armoede

12.200 12.100 12.100 12.100
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Vanuit de bestaande middelen is 0,5 miljoen vrijgemaakt 
waarmee initiatieven vanuit de stad op het terrein van 
armoedebestrijding bij de opzet en ontwikkeling 
ondersteund kunnen worden. Bij een gedeelde verant
woordelijkheid in de stad voor het aanpakken van 
armoede gaan we ervan uit dat de partijen ook zelf   
een bijdrage (materieel of  immaterieel) willen leveren.

Voor de Schuldenaanpak zijn in de begroting extra  
middelen opgenomen.

 
Onderdeel van dit plan is: 
• Minder jongeren met schulden door preventie
•  Perspectiefpact inclusief  perspectieffonds  

voor jongeren met schulden
• Bieden van stresssensitieve dienstverlening 
• Campagne over schulden bij schulden
• Vroegsignalering in 20 postcodegebieden

x € 1.000 2019 2020 2021 2022

Intensivering 
schuldenaanpak

3.070 3.900 4.400 2.100
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In dit document hanteren wij de definitie van  
het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS)  
110% wettelijk sociaal minimum (WSM). 

Aantal en aandeel huishoudens met een inkomen 
tot 110% WSM in Rotterdam ten opzichte van het 
totaal aantal huishoudens (1 januari 2017, voor
lopige cijfers7) 

In 2017 leefden 58.100 Rotterdammers ten minste een 
jaar van een inkomen van 110% van het WSM of  minder. 
Een percentuele meerjarenvergelijking laat voor de 
periode 20112017 een relatief  stabiel beeld zien.

Percentage huishoudens met minimaal een jaar een 
inkomen tot 110% WSM in Rotterdam (20112017)

De cijfers

Tot 110% WSM

Aantal %

Ten minste 1 jaar 58.100 20,2

4 jaar en langer 31.800 12,4

Bron: CBS/Statline

7 Dit is het meest recente cijfer dat beschikbaar is bij het CBS
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Wat voor soort inkomens de huishoudens met een inkomen tot 110% WSM hebben, laat  
onderstaande tabel zien. Hieruit blijkt dat veruit de grootste groep een sociale voorziening  
uitkering heeft (50%) gevolgd door de groep die rond moet komen van een AOW of   
nabestaandenpensioen. De groep werkende armen met een inkomen tot 110% WSM  
betreft 4,7% (inclusief  zelfstandigen) van de totale groep. 

Huishoudens met een inkomen tot 110% WSM: soort inkomen (1 januari 2017)

Net zoals een laag inkomen geen definitie voor armoede is, is het hebben van schulden dat ook niet. 
Cijfers over schulden hebben niet alleen betrekking op mensen die in armoede verkeren. Ook huis
houdens boven de 110% WSMgrens kunnen schulden hebben. Er is wel een relatie tussen schulden 
en armoede. Door financiële beperkingen kunnen huishoudens met een laag inkomen vaker de 
rekeningen niet betalen. Dit leidt tot betalingsachterstanden en uiteindelijk tot schulden. Rotterdam 
hanteert het aantal wanbetalers voor de premie voor de zorgverzekering als indicator van problema
tische schulden. 

Aantal wanbetalers zorgverzekering in Rotterdam als indicator van  
problematische schulden, 20102017

Tenminste 1 jaar Vier jaar of langer

Aantal
(x 1.000)

% % doel-
groep

Aantal
(x 1.000)

% % doel-
groep

Loondienst 4,3 7% 2,9 0,9 3% 0,7

Zelfstandig 3,7 6% 16,6 0,8 3% 4

Werkloosheidsuitkering 0,8 1% 22,7 0,1 0% 2,7

Ziekte of  arbeids 
ongeschiktheidsuitkering

3 5% 27,5 1,6 5% 15,2

Uitkering ouderdom/ 
nabestaande

17,4 30% 26 12,6 39% 19,1

Uitkering sociale  
voorzieningen  
(waaronder PW)

28,8 50% 82,8 15,9 50% 58

Totaal huishoudens 58,1 100% 20,2 31,8 100% 12,4

Bron: CBS

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2017*

Aantal 24.060 26.980 26.750 27.210 28.230 26.990 24.570 22.500

Procent 4,9% 5,4% 5,4% 5,5% 5,6% 5,3% 4,8% 4,4%

 Bron: CBS, bewerking OBI.

•  De aantallen in 2016 en 2017 zijn lager dan voorgaande jaren doordat het CBS in deze 
jaren mensen met een betalingsregeling CAK niet meer meetelt.
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Onderstaande tabel laat zien dat in 2017 22.300 (20%) minderjarige kinderen in Rotterdam  
in een huishouden met een laag inkomen opgroeiden. Opvallend is dat kinderen uit eenouder
gezinnen veruit de grootste groep zijn. Ongeveer twee derde van het totaal.

Rotterdam: aantal minderjarige kinderen in een huishouden met een 
inkomen tot 110% WSM, per huishoudenstype (1 januari 2017)

Tenminste 1 jaar Vier jaar of langer

Aantal
(x 1.000)

% % doel-
groep

Aantal
(x 1.000)

% % doel-
groep

Eenoudergezin 13,4 60% 44,1 7,1 63% 27,2

Paar met kinderen 8,5 38% 10,6 4 35% 5,4

Overig meerpersoons
huishouden

0,5 2% 16,2 0,2 2% 6,4

Totaal 22,3 100% 19,7 11,3 100% 10,9

Bron: CBS




