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Gerjoke Wilmink (Nibud) over het kind van de rekening

‘ Sociaal isolement 
dreigt voor kinderen 
uit bijstandsgezinnen’ 

Nibud-directeur Gerjoke Wilmink maakt zich grote 
zorgen over huishoudens met kinderen die van een bij-
standsuitkering afhankelijk zijn. ‘Zeker in tweeouder-
gezinnen is de begroting niet sluitend te krijgen.’
TeksT: PeTer Boorsma, Beeld: simoNe-michelle de BlouW

p de vraag of 
er nog te leven 
valt van een 
bijstandsuitke-
ring konden we 

altijd ja zeggen. Ja, mits je alle inko-
mensondersteuning vindt waarop je 
recht hebt. Mits je geen persoonlijk 
onvermijdbare kosten hebt zoals 
dieetkosten, schulden of een hoge 
energierekening. En mits je goed 
kunt omgaan met geld. Want door al-
lerlei toeslagen krijg je weliswaar een 
hoger netto-inkomen dan ooit, maar 
je moet wel een groter deel kunnen 
reserveren voor je vaste lasten”, zegt 
Gerjoke Wilmink, directeur van het 
Nibud. 
Het Nibud – voluit Nationaal Insti-
tuut Budgetvoorlichting – is 35 jaar 
geleden opgericht als een onafhanke-
lijke stichting die informeert en ad-
viseert over financiën van huishou-
dens. Met de jaren heeft het instituut 
aan bekendheid gewonnen en kijken 
ook politici en beleidsmakers steeds 
nadrukkelijker naar de doorrekenin-

gen van de kasboekjes van honderd 
voorbeeldhuishoudens. Twee jaar 
geleden was er rond het Regeerak-
koord zelfs zoveel twijfel over de 
circulerende koopkrachtplaatjes dat 
de Tweede Kamer het Nibud vroeg 
alles nog een keer objectief door 
te rekenen. “Partijen met invloed 
maken gebruik van onze cijfers; dat 
geeft het instituut indirect politieke 
invloed”, aldus Wilmink. 
Tweemaal per jaar komt het Nibud 
met grote cijfers: rond Prinsjesdag 
met doorrekeningen van het voor-
genomen beleid en in januari met 
doorrekening van het gerealiseerde 
beleid. Uit die berekeningen en de 
minimum voorbeeldbegrotingen die 
het Nibud ook jaarlijks maakt, valt op 
te maken dat het steeds moeilijker 
wordt van een bijstandsuitkering 
rond te komen. 
“De uitkering voor een huishouden 
met twee ouders en twee kinderen 
is sinds kort onvoldoende; daarvan 
kunnen wij geen sluitende begro-
ting maken.” Wilmink slaat het >
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‘ Minima hebben geen 
ruimte in hun hoofd om 
over structurele oplossingen 
na te denken’
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nog niets uitgegeven aan contribu-
ties, uitgaan of vakantie.”
Het probleem is volgens Wilmink ei-
genlijk nog groter, omdat het Nibud 
ervan uitgaat dat het gezin niet meer 
dan 400 euro huur betaalt en zo 
de maximale huurtoeslag ontvangt. 
Maar zeker in de Randstad zijn er 
nauwelijks gezinswoningen met zo’n 
lage huur. 

Hoe komt het dat bijstandshuishoudens 
steeds minder te besteden hebben?
“Het is een combinatie van het net 
niet genoeg meegroeien van de 
uitkering met de stijgende kosten en 
het achterblijven van de toeslagen. 
Daarbij is het verschil tussen een 
eenpersoons- en tweepersoonsuitke-
ring altijd al klein geweest; nu maar 
zo’n 130 euro.”

Zakenvrouw Annemarie van Gaal 
rekende onlangs in het Financieel 
Dagblad voor dat een eenoudergezin 
in de bijstand bijna 2.000 euro netto 
overhoudt.
“Alleenstaande ouders hebben iets 
meer ruimte, zeker die met één 
kind. Van Gaal wilde echter het punt 
maken dat je er in inkomen op ach-
teruitgaat als je gaat werken tegen 
minimumloon. Dat stimuleert de 
weg naar werk niet. Overigens veran-
dert dat in 2015: werkenden houden 
dan meer netto-inkomen over.”

Het Nibud adviseert om inkomsten en 
uitgaven goed bij te houden om ‘grip 
te krijgen op geldzaken’. Valt er voor 
bijstandsgezinnen nog te schuiven?
“Dat is heel lastig. Daarom advise-
ren we gemeenten te zoeken naar 
mogelijkheden om toch wat extra’s 
te doen, met name voor gezinnen 
met kinderen. En als gemeenten zelf 
niet genoeg middelen hebben om 

bij te springen, is het belangrijk dat 
ze doorverwijzen naar fondsen zoals 
stichting Leergeld, het Jeugdsport-
fonds of het Jeugdcultuurfonds.
Uit gesprekken met focusgroepen 
over wat zij vinden dat minimaal 
noodzakelijk, weten we dat de 
mensen in verschillende inkomens-
groepen een budget voor sociale 
participatie – het lidmaatschap van 
een vereniging of iets meenemen 
als je bij iemand op bezoek gaat – 
zelf ook heel belangrijk vinden. Die 
bestedingen zijn niet meegenomen 
in onze berekeningen. Maar ik vind 
het schrijnend als mensen niet kun-
nen participeren, zeker als het om 
kinderen gaat. Als je hen niet laat 
meedoen, kweek je een volgende 
generatie die niet participeert.”

Wordt participatie niet makkelijker 
gemaakt door werk?
“De beste oplossing is natuurlijk om 
mensen te stimuleren en begeleiden 
naar een baan en meer inkomen. 
Maar dan moeten mensen wel 
ruimte in het hoofd krijgen om daar-
aan te werken. De Amerikaanse we-
tenschappers Sendhil Mullainathan 
en Eldar Shafi r laten in hun boek 
Schaarste zien dat arme mensen zo 
druk zijn met geldzaken op de korte 
termijn dat ze geen ‘ruimte’ hebben 
om over structurele oplossingen na 
te denken. Dat raakt aan een van de 
‘mitsen’ die ik eerder noemde: goed 
kunnen omgaan met geld.
Sommigen denken dat als je het 
mensen steeds lastiger maakt, zij van 
pure ellende harder op zoek gaan 
naar werk. Niets is minder waar. Ze 
zijn dan alleen nog maar bezig met 
regelen. We willen veel verantwoor-
delijkheid bij de mensen leggen, 
maar bereiken we daarmee niet het 
omgekeerde?”

HUISHOUDBOEKJE VAN EEN 
BIJSTANDSGEZIN MET TWEE 
KINDEREN (6 EN 14 JAAR)

INKOMSTEN

(incl. zorg-, huur- en 
vakantietoeslag, 
kindgebonden budget en 
kinderbijslag)

      1.809 euro

UITGAVEN 

Vaste lasten
huur, gas, water, licht, 
verzekeringen, tv, telefoon, 
internet 

            787 euro

Reserveringsuitgaven
kleding, inventaris, 
onderhoud huis en tuin, 
extra ziektekosten

            396 euro

Huishoudelijke lasten
Voeding, schoonmaak, 
verzorging, ov en fi ets

         676 euro

TOTAAL        1.859 euro

TEKORT            50 euro

Niet begroot zijn uitgaven aan contributies, 
abonnementen, huisdieren, zakgeld, cadeautjes, vakantie 
en dergelijke.

Bron: Nibud, Budgethandboek  maart 2014

Budgethandboek open en wijst op 
het voorbeeldkasboekje. “Inclusief 
vakantie-uitkering en alle toeslagen 
heeft zo’n gezin maandelijks 1.809 
euro te besteden. Na aftrek van alle 
vaste lasten en de uitgaven aan eten, 
persoonlijke verzorging, fi ets, wat 
extra ziektekosten en vervanging van 
apparaten en kleding komt dat gezin 
50 euro tekort. En dan hebben ze 
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Moet er geld naar minima zodat ze 
beter kunnen nadenken over hun 
toekomst?
“Je kunt het misschien makkelijker 
maken. Wat je nu ziet is dat steeds 
meer mensen onder  beschermings-
bewind worden gesteld. Dat is toch 
écht het tegengestelde van ‘eigen ver-
antwoordelijkheid’. Denk liever na 
over initiatieven om mensen te hel-
pen zonder de beslissingen bij hen 
weg te halen, zoals het voornemen 
van corporatie Ymere om huurders 
vrijblijvend een servicepakket aan te 
bieden om veel fi nanciële plichtple-
gingen uit handen te nemen.”

Toetst het Nibud ook op basis van daad-
werkelijke uitgaven van huishoudens?
“Voor het bijstandsniveau is er niet 
zo’n toetsing achteraf. Het zou 
interessant zijn om uit te zoeken 
hoe huishoudens die volgens ons de 
begroting niet sluitend krijgen, de 
eindjes toch aan elkaar knopen. Ze 
moeten wel heel creatief zijn, want 
ik zie die ruimte niet. Het kan zijn 
dat de gemeente nog wat doet aan 
armoedebestrijding of bijzondere 
bijstand. Dat nemen we in onze be-
rekeningen niet mee. Andere gezin-
nen krijgen meubels van de buren 
of maken zelf hun kleren. Dat mag 
je echter niet verheff en tot norm, 
want je kunt dat niet van iedereen 
verwachten. Maar die daadwerkelijke 
uitgavenpatronen zouden we wel 
kunnen gebruiken voor adviestools.”

Grip op geld
‘minder geld maakt niet per se minder gelukkig, minder grip op geld 
wel’, schrijft Gerjoke Wilmink op haar linkedin-pagina. ‘alleen sa-
men kunnen we bereiken dat omgaan met geld geen last wordt voor 
mensen, maar een voorwaarde voor een zelfredzaam leven’. dat is 
de leidende gedachte in het leven van de neerlandica die haar loop-
baan begon bij sdu uitgevers en Nestas communicatie. sinds 2000 
staat ze aan het hoofd van het Nibud. daarnaast is ze betrokken bij 
de stichting Weet wat je besteedt, het Platform Wijzer in Geldzaken 
en de adviesraad van de NVVk.

‘ Het wordt veel 
te ingewikkeld, 
zeker voor de 
lage inkomens’

Er wordt nu gesproken over een nieuw 
belastingplan. Wat moet daarin zeker 
verbeteren?
“Het moet simpeler! Nederland 
wordt te ingewikkeld, zeker voor de 
lage inkomens. Werk is uiteindelijk 
de oplossing, maar geef mensen wel 
de ruimte in het hoofd om daaraan 
te werken.” *


