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Aanleiding   
 
•  De verwevenheid van armoede met de geschiedenis 

van de Veenkoloniën is groot. 

•  Investeren in kennis- en vaardighedenontwikkeling 

nodig. 

•  Lange betrokkenheid van RUG bij zowel de 
thematiek als het gebied van de Veenkoloniën  
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Kennisontwikkeling  
 
•  Inzicht in omvang van armoede in de Veenkoloniën en het 

intergenerationele karakter.  

•  Inzicht in achterliggende mechanismen (gezondheid, 

sociaaleconomische / sociaal-culturele factoren) 

•  Zowel kwalitatief als kwantitatief. Kwantitatief via  

micro-data  

•  Ontwerp en evaluatie van effectieve interventies  
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Methodologische kwesties  
 

•  Definities  
a)  de CBS-maatstaf van ‘lage-inkomensgrens 
b)  sociaal minimum 
c)  subjectieve maten  
 

•  Regio 

•  Doelpopulatie 
De doelpopulatie bestaat uit particuliere 
huishoudens waarvan de hoofdkostwinner (of 
eventuele partner) een volledig jaarinkomen 
(inkomen gedurende heel jaar)  heeft  en niet 
afhankelijk is van studiefinanciering.  
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Armoede in Veenkoloniën 
2014 
 
•  16.100 huishoudens onder de lage-

inkomensgrens. Dit is ongeveer 1 op 
de 10 huishoudens. Dit zijn zo’n 
31.600 personen. 

 
•  Van de 100 huishoudens onder de 

lage-inkomensgrens hebben er 
ongeveer 5 een hoofdkostwinner onder 
de 25 jaar; dit zijn ongeveer 700 
huishoudens 

Huishoudens onder de lage-inkomensgrens
Tenminste 1 jaar > 4 jaar Tenminste 1 jaar > 4 jaar
x 1000 x 1000 % %

Aa en Hunze 0.8 0.2 7.5 1.9
Bellingwedde 0.4 0.1 10.3 2.6
Borger-Odoorn 0.9 0.3 8.3 2.9
Emmen 5.3 1.7 11.4 3.8
Hoogezand-Sappemeer 2 0.7 13.2 4.8
Menterwolde 0.5 0.2 9.4 3.9
Oldambt 2.1 0.7 12.1 4.2
Pekela 0.6 0.2 11.1 3.8
Stadskanaal 1.6 0.6 11.3 4.4
Veendam 1.3 0.5 10.7 4.3
Vlagtwedde 0.6 0.2 8.7 3.0
Totaal 16.1 5.4 10.9 3.8
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Armoede in Veenkoloniën 2014 
 

•  Armoede beweegt mee met conjunctuur  
 
•  Het aandeel huishoudens onder sociaal minimum ligt in 2014 zelfs 

hoger dan de jaren ervoor. 
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Armoede in Veenkoloniën 
 
Ruim 3 op de 10 inwoners van in  
de Veenkoloniën ontving een  
uitkering in 2014 (in totaal  
115 duizend); 
 
AOW: 71.370 (62%) 
AO: 22.170 (19%) 
Bijstand: 10.970 (10%) 
WW: 10.590 (9%)  
 
 
 
Gevolgen voor gezondheid, leefstijl, 
toegang onderwijs, sport en ontspanning, enz.  
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Armoede in Veenkoloniën 
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Intergenerationele 
armoede 
 
•  9.100 minderjarige kinderen onder 

de lage-inkomensgrens. Dit zijn 
ongeveer 14 op de 100 kinderen.  

•  Hiervan bevinden zich 3.000 
kinderen langer dan 4 jaar onder de 
lage- inkomensgrens. Dit zijn 
ongeveer 5 op de 100 kinderen. 

  
•  RUG-onderzoek: grootouders wonen 

vlakbij 

•  SCP-onderzoek: vooral bijstand is 
overerfbaar  
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Kennisontwikkeling  
 
•  Inzicht in omvang van armoede in de Veenkoloniën en het 

intergenerationele karakter.  

•  Inzicht in achterliggende mechanismen (gezondheid, 

sociaaleconomische / sociaal-culturele factoren) 

•  Zowel kwalitatief als kwantitatief. Kwantitatief via  

micro-data  

•  Ontwerp en evaluatie van effectieve interventies  
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