
Mijn werksituatie
• Soms werk ik een korte tijd 

of weinig uren.
• Als ik niet genoeg werk 

heb vult de bijstand aan tot 
sociaal minimum.

• Er gaat veel mis met het 
verrekenen van mijn  
inkomsten.

• Werken levert steeds veel 
gedoe op met de uitkering 
en toeslagen.

Gevolgen
• Ontmoediging om te werken 
• Schulden
• Chronische stress 

Ik ben Marja, alleenstaande ouder 
en moeder van 1 kind. Ik werk al 

20 jaar bij een textielketen.

Mijn werksituatie
• Soms heb ik veel, soms 

weinig werk.
• Ik ben afhankelijk van één 

opdrachtgever.
• Mijn uurloon is laag 
• Als ik weinig inkomsten heb 

moet ik terugvallen op het 
inkomen van mijn partner.

Gevolgen
• Niet kunnen investeren in 

binnenhalen van werk.
• Gevoel van klem  

zitten, machteloosheid.
• Schulden en stress
• Onzekere toekomst 

SER-verkenning Werken zonder armoede  
Werkende armen vormen een divers samengestelde groep 

Zelfstandigen 
zonder personeel2  In en uit 
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in deeltijd1

Ik ben Soraya
en hoogopgeleide zzp’er  

in de creatieve sector.

Ik ben Willem
en schoonmaker.

Mijn werksituatie
• Ik heb een arbeidscontract 

voor 20 uur per week, ik zou 
liever meer uren hebben. 

• Mijn werkgever verlangt dat 
ik 6 dagen per week en ‘s 
avonds beschikbaar ben.

• Mijn uurloon is al heel lang 
€ 10,42 bruto.

• Ik heb weinig perspectief op 
een beter betaalde baan.

Gevolgen
• Stress, gebruik van allerlei 

inkomensregelingen  
nodig, geen (flexibele) 
kinderopvang.  

• Gevoel dat werk niet  
gewaardeerd wordt.

SER-verkenning Werken zonder armoede  
 Armoedecijfers onder werkenden: er is veel dynamiek maar ook een bestendig aantal 
werkende armen over een langere periode 
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Gemeten naar het niet-veel-maar-toereikend-criterium

Bron Sociaal en Cultureel Planbureau
 In 2015 heeft een revisie (met terugwerkende kracht tot 2011) van het inkomensbegrip plaatsgevonden (dit had een daling van de cijfers tot gevolg). 
 De cijfers vanaf 2011 zijn de gereviseerde cijfers.
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en 95.000 als  
zelfstandige 

220.000 werkenden
in armoede in 2017

125.000 daarvan 
zijn in loondienst 

SER-verkenning Werken zonder armoede  
 Bij sommige groepen werkenden is het percentage armen hoger dan het gemiddelde van 3%
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SER-verkenning Werken zonder armoede  
 Hoogrisico huishoudens en andere kenmerken van werkende armen

Deze groepen lopen een hoger 
risico op werk en armoede
• Jongeren en vrouwen
• Hoe lager het opleidingsniveau, 

hoe hoger het armoederisico.
• Werkenden met een  

migratieachtergrond en Oost- 
Europese arbeidsmigranten.

SER-verkenning  
Werken zonder armoede
Veel mensen die in armoede leven hebben gewoon betaald werk. Armoede onder werkenden  
is hardnekkig en blijft ook bestaan tijdens hoogconjunctuur. Dat rapporteerde het SCP in 2018.  
Minister Koolmees vroeg de SER te verkennen hoe het aantal werkenden in armoede kan worden  
teruggedrongen. De gevolgen van de coronacrisis op het aantal werkende armen zijn nog niet duidelijk. 

SER-verkenning Werken zonder armoede  
 Aanbevelingen

• Verbeter het besteedbare inkomen van werkende armen 
• Vergroot het aantal te werken uren en neem knelpunten daarbij weg
• Verbeter de dienstverlening voor werkenden met financiële problemen




