
 

 

 

Wereldarmoededag: armoede in Fryslân opnieuw bekeken   

In aanloop naar Wereldarmoededag heeft het Fries Sociaal Planbureau een aantal publicaties 

uitgebracht. Uit deze publicaties blijkt dat langdurige armoede en het aantal werkende 

armen in Fryslân toeneemt. Verkennend onderzoek laat zien dat kerken, private fondsen, 

voedselbanken en vrijwilligersorganisaties in Fryslân zich op uiteenlopende manieren 

inzetten voor mensen met een laag inkomen en/of schulden. In drie publicaties belicht het 

Fries Sociaal Planbureau een aantal facetten van armoede in Fryslân: de omvang van het 

aantal langdurige armen, de werkende armen en de particuliere hulp bij armoedebestrijding. 

 

Nieuwsbericht Langdurige armoede neemt toe  

Nieuwsbericht Werkende armen >>> 

Nieuwsbericht Particuliere hulp bij armoedebestrijding >>> 

De monitor inkomen >>> 

 

Langdurige armoede neemt toe 

Uit de monitor inkomen van het Fries Sociaal Planbureau blijkt dat het aantal mensen dat 

langdurig van een laag inkomen rondkomt toeneemt. Dit worden de ‘Langdurige armen’ 

genoemd. Het aantal huishoudens in Fryslân dat langdurig van een laag inkomen rondkomt 

is opgelopen van 2,7 procent in 2014 (7100) naar 3,5 procent (9300) in 2016. Uit de 

monitor inkomen blijkt dat ook mensen met een pensioen, betaald werk of een eigen 

onderneming (zzp’er) te maken kunnen krijgen met langdurige armoede. Langdurig 

rondkomen van een laag inkomen betreft dus niet alleen mensen met een bijstands- of 

arbeidsongeschiktheidsuitkering. 

 

Bekijk hier het nieuwsbericht Langdurige armoede neemt toe of de monitor inkomen >>> 

 

Werkende armen    

Het aantal ‘werkende armen’ in Fryslân (en Nederland) neemt toe. Werkende armen zijn 

mensen die niet uit de armoede raken ondanks het hebben van betaald werk. Daarbij gaat 

het vooral om zzp’ers, alleenstaanden en mensen met een migratieachtergrond. Uit de 

monitor inkomen van het Fries Sociaal Planbureau blijkt dat in 2016 ongeveer 3 á 5 procent 

van de huishoudens in Fryslân een inkomen uit werk heeft dat onder de armoedegrens ligt. 

Het exacte aantal is afhankelijk van waar de armoedegrens financieel wordt gesteld. Ruim 

bekeken zijn er in Friesland 8700 huishoudens met betaald werk of een onderneming 

waarbij het inkomen onder de armoedegrens ligt. 

 

Zelfs met blijvend economisch herstel is de verwachting dat de ‘werkende armen’ blijven 

bestaan. De vraag is voor welke uitdagingen gemeenten staan om met het (gemeentelijk) 

beleid werkende armen bij te staan. Het verbeteren van de inkomenspositie van werkende 

armen is grotendeels voorbehouden aan de Rijksoverheid. Wel kunnen gemeenten de sociale 

gevolgen van armoede aanpakken. Hierbij valt te denken aan eenzaamheid, sociale 

uitsluiting en het niet mee kunnen doen.   

 

Bekijk hier het nieuwsbericht over werkende armen >>> 

 

https://www.friessociaalplanbureau.nl/nieuws/langdurige-armoede-frysl%C3%A2n-neemt-toe
https://www.friessociaalplanbureau.nl/nieuws/werkende-armen-bijstaan-op-zoek-naar-andere-oplossingen
https://www.friessociaalplanbureau.nl/nieuws/vaker-particuliere-hulp-bij-armoedebestrijding-een-heropleving
https://www.friessociaalplanbureau.nl/cijfers/monitor-inkomen
https://www.friessociaalplanbureau.nl/cijfers/monitor-inkomen
https://www.friessociaalplanbureau.nl/nieuws/langdurige-armoede-frysl%C3%A2n-neemt-toe
https://www.friessociaalplanbureau.nl/cijfers/monitor-inkomen
https://www.friessociaalplanbureau.nl/nieuws/werkende-armen-bijstaan-op-zoek-naar-andere-oplossingen


 

 

 

 

Particuliere hulp bij armoedebestrijding  

Verkennend onderzoek van het Fries Sociaal Planbureau laat zien dat onder andere kerken, 

voedselbanken, private fondsen en vrijwilligersorganisaties proberen mensen met een laag 

inkomen en/of schulden een hart onder de riem te steken. Dit doen zij mede door een 

luisterend oor te bieden, ontmoetingsplaatsen te creëren en het gevoel van schaamte of ‘er 

niet bij horen’ aan te pakken. In de afgelopen jaren is deze hulp door particulieren 

toegenomen. Met deze groei breekt ook een moment aan waarop particulieren als 

gesprekspartner strategisch relevant zijn voor armoedebestrijding op de lange termijn. In 

een afzonderlijke publicatie wordt stil gestaan bij de toename van particuliere hulp bij 

armoedebestrijding in Fryslân. 

 

Bekijk hier de publicatie over particuliere hulp bij armoedebestrijding >>>  

 

Onderzoeksontbijt: verder in gesprek   

Voor het uitstippelen van (toekomstig) onderzoek organiseert het Fries Sociaal Planbureau 

op woensdag 31 oktober een ‘onderzoeksontbijt’ met betrokken burgers, particuliere 

organisaties, beleidsadviseurs en professionals. Tijdens deze ontbijtsessie wordt stilgestaan 

bij relevante thema’s en de zoek- en onderzoeksvragen voor verder onderzoek.  

 

Op de website van het Fries Sociaal Planbureau kunt u eerdere publicaties over armoede en 

inkomen raadplegen.  

 

Verder praten of meer informatie?  

Neem dan contact op met Keimpe Anema, onderzoeker Fries Sociaal Planbureau,  

06 156 130 72 | 058 234 85 00 of kanema@friessociaalplanbureau.nl  

 

https://www.friessociaalplanbureau.nl/nieuws/vaker-particuliere-hulp-bij-armoedebestrijding-een-heropleving
https://www.friessociaalplanbureau.nl/publicaties-nieuws-agenda/publicaties
mailto:kanema@friessociaalplanbureau.nl

