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Analyse maatschappelijk vraagstuk: armoede in Nederland 
 
tekst 1 
 
Armoede in Nederland gestegen       
 

 
 
De armoede in Nederland is de afgelopen jaren toegenomen. In 2009 leefde 
6,2 procent van de Nederlanders onder de armoedegrens. In 2008 was dat 5,5 
procent. Dit meldt NRC-redacteur Michèle de Waard op basis van een 
gepubliceerd rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 5 
Het gaat om 971.000 personen, ofwel 453.000 huishoudens. De meeste 
armoede heerst onder eenoudergezinnen, bijstandontvangers en Poolse en 
Russische immigranten. Veel arme mensen geven volgens de onderzoekers aan 
dat ze vaak betalingsachterstanden hebben en regelmatig geen warme maaltijd 
of nieuwe kleren kunnen aanschaffen. 10 
Ook het aantal kinderen dat in armoede opgroeit, is voor het eerst in jaren 
gestegen.  
 
Armoedegrens verschilt per bureau 
De armoedegrens ligt volgens het SCP voor een eenoudergezin op 1310 euro 
per maand. Voor een alleenstaande onder de 65 jaar op 980 euro per maand. 15 
Het CBS hanteert een iets lager bedrag als armoedegrens. Dat bedraagt voor 
een eenoudergezin met één kind 1240 euro per maand en voor een 
alleenstaande onder de 65 jaar 930 euro per maand.  
 
Donderdag bespreekt de Tweede Kamer wat er gedaan kan worden aan de 
stijgende armoede. 20 
 
naar: NRC Handelsblad van 14 december 2010 
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tekst 2 
 
Ook kerken zien armoede stijgen 
 
Ook de gezamenlijke kerken in Nederland merken dat de armoede in Nederland 
stijgt. Het armoederapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) 
bevestigt het armoedeonderzoek dat de kerken zes weken geleden 
presenteerden. Dat zegt de organisatie Kerk in Actie. 
“Het gaat echt om eerste levensbehoeften. Mensen hebben geen financiële 5 
reserves meer en kunnen bijvoorbeeld hun energierekeningen niet meer 
betalen”, zegt Carla van der Vlist van Kerk in Actie, de organisatie die het 
armoedeonderzoek uitvoerde onder vijftien kerkgenootschappen in Nederland. 
 
Bij de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) is de vraag om financiële hulp in 
twee jaar tijd meer dan verdubbeld. In 2007 vroegen nog bijna 7300 mensen in 10 
geldnood om hulp. In 2009 was dat aantal gestegen naar bijna 16.000. 
 
naar: www.refdag.nl van 15 december 2010 
 
 
tekst 3 
 
Kabinet maakt armoede erfelijk 
 
… maakt zich ernstig zorgen over de gevolgen van het kabinetsbeleid voor 
honderdduizenden kinderen die in Nederland opgroeien op het randje van 
armoede. De regeringspartijen en de PVV treffen in het gedoog-regeerakkoord 
maatregelen die huishoudens die balanceren op het randje van armoede, hard 
raken. Het kabinet maakt hierdoor armoede en sociale uitsluiting voor kinderen 
erfelijk. Dat maak ik, Tweede Kamerlid van …, vandaag duidelijk in een debat 
over armoedebeleid. 
 
naar: de website van een politieke partij van 13 januari 2011 
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      2010 
   Europees  Jaar 
 van de bestrijding 
      van armoede 
  en sociale uitsluiting 

tekst 4                              
 
Europees Jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting  
 

 
 
De Europese Unie is een van de rijkste gebieden ter wereld, maar toch heeft 
17% van de Europeanen zo weinig middelen dat zij niet in hun basisbehoeften 
kunnen voorzien.  
Armoede wordt vaak geassocieerd met ontwikkelingslanden waar ondervoeding, 
sterfte en gebrek aan drinkwater deel uitmaken van het dagelijkse leven. Maar 
armoede en sociale uitsluiting komen ook in Europa voor. Het probleem is 
weliswaar minder ernstig, maar toch is het onaanvaardbaar.  
Er is geen eenvoudige oplossing voor armoede en sociale uitsluiting. Maar één 
ding is zeker: alleen samen kunnen we de strijd winnen. 2010 wordt het 
Europese jaar tegen armoede en sociale uitsluiting.  
Samen gaan we onder andere werken aan de volgende punten: 
− Aandacht besteden aan de zorgen en behoeften van mensen die worden 

geconfronteerd met armoede en sociale uitsluiting; 
− Stereotypering en stigmatisering van armoede en sociale uitsluiting 

tegengaan. 
 
naar: ec.europa.eu  
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tekst 5              
 
Ook in 2008 was er al aandacht voor armoede in Nederland. In de achtdelige 
tv-serie De Frogers: Effe Geen Cent Te Makken leefden zanger René Froger, 
zijn vrouw Natasja en hun twee kinderen een maand lang van de bijstand. In het 
programma wilde de familie aandacht vragen voor de voedselbank. Naar 
aanleiding van het programma is er een speciale tv-actie gehouden om geld in 
te zamelen voor de voedselbank. Op de website bij het tv-programma stond 
onder andere informatie over de voedselbank en tips van Natasja Froger om 
geld te besparen. 
 
 
De Frogers gegrepen door armoe! 
 
René en Natasja Froger zijn veranderd door hun armoedige vijf weken. “Wat je 
vroeger vanzelfsprekend vond”, zegt de zanger, die ster is in kijkcijferhit Effe 
Geen Cent Te Makken, “dat wordt nu bijzonder. Een pilsje aan de keukentafel. 
Ik noem maar wat.” Natasja lacht: “Ik ben heel kwaad geweest om een 
verkeersbon die je normaal gewoon op de stapel ‘betalen’ legt.” Natasja en 
René kregen heel bekend Nederland zover om actie te voeren voor de 
voedselbank. Van Linda de Mol tot Herman den Blijker, van Edwin Evers tot 
Bettina Koeman. 
Natasja Froger: “Ik kom niet op tv om 
op tv te komen. Het moet wel ergens 
over gaan. Daarom heb ik ook ’ja’ 
gezegd tegen Effe Geen Cent Te 
Makken. We konden aandacht geven 
aan iets wat ik belangrijk vind: de 
Voedselbank. Een instituut waar je als 
je echt het minimum verdient gewoon 
gratis boodschappen kunt doen. 
Vijftienduizend mensen maken er nu in 
Nederland gebruik van. Ze komen met 
boodschappentassen van de Lidl, AH of 
de Aldi, zodat het in hun straat maar 
niet opvalt. Omdat ze zich schamen. En 
ik ben ervan overtuigd geraakt dat 
armoede iedereen kan gebeuren.” 

 
 
 
naar: www.telegraaf.nl van 1 december 2008 
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tekst 6 
 
Verschillende meningen 
 
Er bestaan verschillende meningen over hoe armoede in Nederland het beste 
bestreden kan worden. Hieronder staan de meningen van twee personen. 
Persoon A is een aanhanger van het socialisme/de sociaal-democratie en 
persoon B is een aanhanger van het liberalisme. 
 
persoon A: 
“De huidige bijstandsuitkering is te laag. Om de armoede te bestrijden moet de 
bijstandsuitkering met 5% verhoogd worden. Ook het minimumloon moet met 5% 
verhoogd worden. De overheid moet mensen die nog geen werk kunnen vinden 
helpen met scholing en de mogelijkheid bieden om werkervaring op te doen.” 
 
persoon B: 
“De beste manier om uit de armoede te komen is een betaalde baan. Mensen 
met een uitkering moeten daarom zoveel mogelijk hun best doen om een baan 
te krijgen. Ook minder leuk werk of werk dat niet past bij hun opleiding moeten 
mensen accepteren. Een uitkering van de overheid is alleen bedoeld voor de 
mensen die echt niet meer kunnen werken. Het verschil tussen een uitkering en 
inkomen uit werk moet groter worden.” 
 
 
 

einde  
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