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❞Onderzoeker 
Jurriaan Omlo: 
‘Kwetsbaarheid is 
een taboe geworden’
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‘De overheid heeft 
een januskop’

“De overheid is zelf minstens 
ten dele verantwoordelijk voor 
armoede. Ze heeft een januskop. 
Ze verlaagt aan de ene kant uit-
keringen en aan de andere kant 
maakt ze zich sterk om de ge-
volgen van deze maatregelen te 
bestrijden met een armoedebe-
leid.” Onderzoeker Jurriaan Omlo 
over het falen van de overheid.

moedegrens die zich goed kunnen redden 
en er zijn mensen boven die grens die het 
lastig hebben om rond te komen. Een goed 
salaris hebben betekent nog niet dat je veel 
overhoudt. Kijk maar eens welke invloed 
het op mensen heeft als zij geen goed soci-
aal vangnet hebben.”

Is de visie op armoede van de overheid dan 
zo eenzijdig?
“Ja, vaak wel. Politici en wetenschappers 
bepalen in ons land wat armoede is en aan 
die norm meten ze hun landgenoten. Dat 
vind ik beperkt. Ze zouden op zijn minst de 
stem van de doelgroep zelf kunnen meene-
men. Bij de vaststelling en verbetering van 
armoedebeleid zijn hun ervaringsverhalen 
van groot belang. De Amsterdamse hoog-
leraar arbeidsverhoudingen en prominente 
PvdA’er Paul de Beer heeft gemeentelijk 
armoedebeleid eens getoetst aan drie 
verschillende definities van armoede: bij 
het hanteren van de eerste definitie was het 
overheidsbeleid succesvol, bij de tweede 
had hetzelfde beleid geen enkel effect en bij 
de derde had dit beleid regelrecht gefaald.”

De Amsterdamse socioloog en econoom 
Ruben Gowrincharn zegt ronduit dat de 
overheid zelf armoede creëert en zichzelf 
altijd buiten schot houdt. Mee eens?
“Ja, grotendeels wel. De overheid is zelf 
minstens ten dele verantwoordelijk voor 
armoede. Ze heeft een januskop. Ze ver-
laagt aan de ene kant uitkeringen en aan 
de andere kant maakt ze zich sterk om de 
gevolgen van deze maatregelen te bestrij-
den met een armoedebeleid. Ook de syste-
matiek van uitkeringen heeft een negatieve 

Elk gesprek over armoede en armoede-
bestrijding begint wat Omlo betreft met 
de vaststelling wat armoede is. Daarover is 
de laatste jaren veel te doen. “De discussie 
over de definitie van armoede is van groot 
belang. Jarenlang was de armoedegrens 
die werd gehanteerd een kil cijfer. Zat je 
eronder, dan was je arm, daarboven niet. 
Daar komen steeds meer wetenschappers 
van terug. Armoede heeft meer facetten 
dan financiële schaarste alleen. Dat is 
een te smalle opvatting. Het gaat ook om 
emotionele, culturele en sociale schaar-
ste. Natuurlijk is de financiële kant van 
belang, maar er komt bij armoede veel 
meer kijken. Neem ‘sociale schaarste’. Je 
kinderen kunnen bijvoorbeeld niet naar 
verjaardagen omdat ze geen cadeautje 
kunnen meenemen. En zelf vieren ze hun 
verjaardag ook niet omdat dat geld kost. 
Dat heeft gevolgen voor hun sociale leven 
en ook voor het netwerk van hun ouders. 
En sociale netwerken heb je nodig om aan 
werk te komen bijvoorbeeld. Niet naar een 
bioscoop kunnen of naar de bibliotheek 
zorgt voor culturele schaarste. En armoede 
heeft ook gevolgen voor je psychische en 
emotionele welbevinden. Armoede kan 
zorgen voor een gebrek aan eigenwaarde, 
voor schaamte en gevoelens van machte-
loosheid. Mensen kunnen daaronder meer 
lijden dan onder geldgebrek. Daarom pleit 
ik voor een brede definitie van armoede, 
waarin de verwevenheid van deze verschil-
lende ‘tekorten’ tot haar recht komt. Maar 
los daarvan vind ik het ook belangrijk om 
in je definiëring mee te nemen hoe mensen 
hun armoede zélf ervaren: subjectieve 
criteria dus. Er zijn mensen onder de ar-

V
eel Nederlandse gemeenten 
zijn trots op hun armoedebe-
leid. Politieke partijen zullen 
er zich in de campagne voor de 
gemeenteraadsverkiezingen 

op beroemen. En al zullen zij beamen dat 
elke arme er één te veel is, toch dragen ze 
bij aan het algemene gevoel dat het aantal 
mensen dat in ons land in armoede moet 
leven toch maar mooi lager is dan in de lan-
den om ons heen. Terecht? “Als Nederland 
wat betreft armoedecijfers laag scoort in 
Europa, wil dat niet zeggen dat er geen pro-
bleem is”, meent Jurriaan Omlo. Volgens 
de Utrechtse onderzoeker is de gemeente-
lijke overheid bezig te dweilen waar ze zelf 
de armoedekraan heeft opengezet. Omlo 
(37) heeft al over menige netelige kwestie 
in onze samenleving onderzoek gedaan en 
gepubliceerd. Als het gaat om de kwaliteit 
van overheidsbeleid is voor hem steeds het 
criterium: welk beleid werkt en welk beleid 
niet? “Mooie woorden en fancy projecten 
zijn er te over, maar de effecten ervan wor-
den zelden deugdelijk gemeten.”
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ben je echt bezig om hun zelfredzaamheid 
te prikkelen. En natuurlijk zou het instellen 
van een basisinkomen voor iedereen een 
flinke steun in de rug zijn.”

Ja, maar dat schijnt maar niet te lukken in 
Nederland. Geen kabinetsformatie waarin 
het niet even om de hoek komt kijken, maar 
het lijkt onmogelijk om een meerderheid te 
krijgen voor een basisinkomen.
“Onbegrijpelijk. Hoezo niet uitvoerbaar? 
Iedereen een basisinkomen geven is 
aantoonbaar goedkoper dan het huidige 
systeem. Ik vind het een mooi principe. 
Nu word je gestraft als je naast je uitkering 
geld verdient. Een basisinkomen inspireert 
juist om in deeltijd ernaast te gaan werken 
of je ondernemerschap te ontwikkelen. 
Waarom zet het overheidsbeleid toch altijd 
voltijdbanen neer als het enig werkende 
perspectief? Daar kunnen nog flinke slagen 
gemaakt worden.”

Waar het armoedebeleid van de overheid 
faalt, springen vaak vrijwilligers in. Zo 
houden velen in de kerken zich bezig met 
de zorg voor mensen in de marge: maatjes-

zelfredzaamheid is wel eenzijdig. Kwets-
baarheid is daarmee een taboe geworden. 
En er wordt mee gesuggereerd dat het je 
eigen schuld is als je je niet aan je armoede 
kunt ontworstelen. Het omgekeerde wordt 
ook beweerd en met meer recht: leven in 
armoedige omstandigheden leidt er juist 
toe dat mensen falen. Niet andersom. De 
socioloog Willem Schinkel stelt de vraag of 
een bestaand systeem, waar niemand ooit 
voor gekozen heeft, niet een verantwoorde-
lijkheid heeft voor de mensen die er moei-
lijk in meekomen. Hij heeft gelijk. Ik heb 
het zelf liever over empowerment dan over 
zelfredzaamheid: mensen met problemen 
moet je benaderen in wisselwerking met 
hun omgeving, dus niet strikt als individu. 
Het gaat bij empowerment om het wakker 
schudden en activeren van wat ik hun 
‘kapitaal’ noem: psychisch kapitaal: indivi-
duele kracht, sociaal kapitaal: het inscha-
kelen van lotgenoten en netwerken, maar 
ook het vermogen om bruggen te bouwen 
naar mensen buiten de eigen groep. Arme 
mensen kunnen in groepsverband ook hun 
politieke kapitaal ontwikkelen, via contact 
met lotgenoten, belangengroepen en cliën-

projecten, schuldhulpverlening, meedoen 
met de voedselbank. Mag de overheid zich 
dat aantrekken?
“De overheid kan niet alles alleen, maar 
dankzij al dat vrijwilligerswerk komt de 
overheid er wel goed mee weg als het 
armoedebeleid faalt. Natuurlijk is het goed 
dat vrijwilligers zich inzetten. Maar dat 
mag er niet toe leiden dat de overheid dan 
tevreden achteroverleunt. De overheid 
zou hier een grotere ondersteunende rol 
moeten spelen en aan de vrijwilligers bie-
den wat zij nodig hebben. Dat begint met 
erkenning van het belang van hun werk, 
maar kan ook door te investeren in kennis 
en het bijbrengen van meer vaardigheden, 
al naar gelang waar de vrijwilligers zelf 
behoefte aan hebben. Waarom zou de 
overheid niet iets terugdoen voor al die 
vrijwilligers die daar zijn waar de overheid 
niet komt? Vrijwillige inzet en profes-
sionele overheidsinzet zijn beide nodig 
voor de vorming van meer sociale basis. 
Zo heet tegenwoordig een hecht netwerk 
van mensen, organisaties, voorzieningen, 
waarin niet alleen ruimte is voor regeltjes 
en afspraken, maar ook voor creatieve 
initiatieven en een originele aanpak 
van problemen. Een sterke sociale basis 
vergroot de mogelijkheden voor mensen 
in armoede op goede ondersteuning en 
activering en daarmee om volwaardig te 
participeren en prettig samen te leven in 
sociale verbanden.” .

tenparticipatie, en zo toegang krijgen tot 
de niveaus waarop politieke beslissingen 
worden genomen.”

Welke oplossingen zijn wel effectief, wat 
werkt er dan wel? Hoe zou de overheid 
wat u betreft het armoedeprobleem beter 
kunnen aanpakken? 
“Door eerst maar eens serieus onderzoek te 
doen naar de effecten van overheidsbeleid: 
welke aanpak heeft meetbaar resultaat 
opgeleverd en welke niet. Het is zonde dat 
dat zo weinig gebeurt. Er wordt zo veel 
uitgeprobeerd, er zijn zo veel initiatieven 
en projecten: ze krijgen een paar jaar de 
kans en dan wordt soms – en niet eens 
altijd – achteraf vastgesteld wat ze hebben 
opgebracht. Dat zou veel vaker en liefst in 
een vroegtijdig stadium moeten gebeuren. 
Het zou veel beter zijn als zulke projecten 
tussentijds geëvalueerd worden om leer-
processen op gang te brengen en op grond 
daarvan eventuele verbeteringen door te 
voeren. En daarbij moet de o zo belangrijke 
stem van alle betrokkenen meegewogen 
worden. Het is ook opvallend hoe weinig 
gemeenten hun licht opsteken bij andere 
gemeenten om van elkaar te leren welk be-
leid wel werkt en welk beleid niet. Daar zit 
veel onnodige verspilling van daadkracht 
en efficiëntie.”

Welk beleid werkt dan wel?
“Er zijn verschillende verbeteringen te 
bedenken. Maar ga eerst eens uit van een 
bredere definitie van armoede dan geldpro-
blemen alleen. Daarbij past een aanpak die 
rekening houdt met verschillende effecten 
van armoede op mensen: psychische pro-
blemen, het ontbreken van sociale net-
werken, beperkingen in de communicatie, 
gezondheidsperikelen, dat deze mensen 
niet meedoen en meetellen in onze samen-
leving. Daarbij passen geen standaardin-
terventies: je kunt niet de hele doelgroep 
bereiken en alle problemen oplossen met 
enkele panklare maatregelen. Je kunt ook 
niet alleen maar bezig zijn met doelgroe-
pen met een redelijk simpele problematiek, 
waarmee je politiek kunt scoren. Er is 
creatief beleid nodig zodat je ook groepen 
bereikt die relatief moeilijk bereikbaar zijn 
en aandacht hebt voor hoe zij niet alleen 
materieel, maar ook sociaal en psychisch de 
boot missen. Het is in goed armoedebeleid 

van enorm belang om mensen te stimule-
ren zich met elkaar te verbinden, bijvoor-
beeld door je beleid in te zetten op nieuwe 
sociale structuren in buurten en wijken. 
Er zijn veel prachtige burgerinitiatieven in 
ons land die nieuwe sociale netwerken in 
buurten en wijken tot stand brengen: rond 
speeltuinen, parken, buurtkranten, cultuur, 
digitale netwerken, alternatieve horeca. Er 
zit daar veel energie en creativiteit. Help 
daarbij als overheid! Het is bewezen dat 
goede sociale netwerken voor arme men-
sen van groot belang zijn om uit de knel te 
komen. Ik begrijp ook echt niet dat er niet 
meer creativiteit en vrijheid geboden wordt 
aan mensen met een uitkering. Je moet 
mensen toch niet berispen of zelfs straffen 
als ze iets willen bijverdienen naast hun 
uitkering? Je zou hen daarvoor juist moe-
ten belonen. Als je goed vrijwilligerswerk 
of een kleine betaalde klus stimuleert of 
mensen helpt zich te ontwikkelen tot een 
‘kleine ondernemer’ op een onderwerp 
waarvoor zij warm lopen in plaats van hen 
tegen te houden om dat te doen, draagt dat 
ertoe bij dat mensen kunnen werken aan 
hun psychische en sociale tekorten. Dan 

invloed op mensen onder de armoede-
grens. De bureaucratie van de overheid 
en de onbereikbaarheid van ambtenaren 
buiten kantooruren zijn voor veel mensen 
uit de doelgroep een flinke sta-in-de-weg. 
Straffen van mensen in armoede omdat 
ze bijvoorbeeld niet bij elk sessie van een 
cursus aanwezig zijn, gaat voorbij aan de 
realiteit dat geldzorgen arme mensen sterk 
kunnen beheersen. Hierdoor maken zij 
soms keuzes die voor de langere termijn on-
productief zijn. Niet disciplinering is nodig, 
maar meebewegen, uit zijn op empower-
ment en activering. Standaardinterventies 
helpen niet: het beleid moet flexibel zijn 
en rekening houden met de verschillende 
oorzaken van armoede en de verschillende 
manieren waarop mensen die verwerken. 
Iets anders is dat de overheid vaak focust 
in het armoedebeleid op de usual suspects, 
zoals mensen in de bijstand. Maar er is ook 
een grote groep werkende armen. Die wor-
den nogal eens vergeten. Werk krijgen is 
wel een belangrijke stap om uit de armoede 
te komen, maar je bent als je werk hebt niet 
vanzelfsprekend beter af.”

Is het een illusie om te geloven dat armoe-
de volledig verdreven kan worden?
 “Godfried Engbersen, de ‘armoedeprofes-
sor’, heeft er eens op gewezen dat de maat-
schappelijke belangstelling voor armoede 
in golven komt en gaat, op het ritme van 
de economische conjunctuur. Er zal altijd 
armoede zijn en armoede moet altijd op 
de politieke agenda staan als een urgent 
vraagstuk. Veel kinderen bijvoorbeeld die 
lang in armoede leven, hebben daar hun 
hele leven last van. Het probleem is dus 
niet weg als zij het later beter hebben. Als 
Nederland wat betreft armoedecijfers laag 
scoort in Europa, wil dat niet zeggen dat er 
geen probleem is. Daarbij heeft de samen-
leving en ook de economie er belang bij dat 
de talenten van mensen optimaal worden 
benut. Heel de samenleving heeft baat bij 
het terugdringen van armoede.”

Partijen als de VVD hebben de mond vol 
over zelfredzaamheid en de eigen kracht 
van individuele mensen. Hoe realistisch is 
dat?
“Natuurlijk is het beter om te kijken naar 
talenten en mogelijkheden van mensen dan 
naar wat ze niet kunnen. Maar die focus op 
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Paspoort
Jurriaan Omlo (1980) is zelfstandig 
onderzoeker en specialist op het ter-
rein van multiculturele vraagstukken, 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo), 
sociaal werk en evaluatieonderzoek.

. Studeerde algemene sociale weten-
schappen en politicologie.
. Promoveerde in 2011 op een onder-
zoek onder Marokkaans-Nederlandse 
jongvolwassenen.
. Werkte eerder onder andere voor de 
gemeente Rotterdam en het ministerie 
van VROM.
. Publiceert over sociale vraagstukken 
als  jeugdbeleid, eenzaamheids-
bestrijding, integratie, empowerment en 
discriminatie.
. Maakte voor Movisie in 2016 het dos-
sier Wat werkt bij armoedebestrijding?.

Meer informatie op: 
www.jurriaanomlo.nl
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❞Jurriaan Omlo: 
‘Ik begrijp ook echt 
niet dat er niet meer 
vrijheid geboden 
wordt aan mensen 
met een uitkering. 
Je moet mensen toch 
niet berispen of zelfs 
straffen als ze iets 
willen bijverdienen 
naast hun 
uitkering? Je zou 
hen daarvoor juist 
moeten belonen’ 
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