
WERKENDE ARMEN

TEKST  JESSICA MAAS  BEELD  RENÉ CASTELIJN

De problematiek van de werkende armen gaat Annelie van Manen 

aan het hart. “We hebben het dan niet alleen over zzp’ers die te wei-

nig uren kunnen maken, maar ook over mensen met vaste banen, 

mensen die onze kinderen opvangen, onze ouderen verzorgen of de 

rechtsstaat beschermen en die van hun inkomen een partner en

kinderen moeten onderhouden: mensen met banen die we keihard 

nodig hebben.”

Zoals meer gemeenten liet Zoetermeer vorig jaar een minima-ef-

fectrapportage opstellen door het Nibud. Daaruit blijkt dat een ge-

zin met twee jonge kinderen en een inkomen van 150 procent van 

de bijstandsnorm, maandelijks 15 euro te kort komt. Pas bij 170 

procent van de bijstandsnorm zitten ze er financieel beter bij. “Een 

tweede verdiener kan een oplossing zijn, maar is niet altijd haal-

baar. En is het niet gek dat een gezin met dezelfde samenstelling 

in de bijstand maandelijks 130 euro overhoudt? Deze ‘armoedeval’ 

wordt veroorzaakt door het vervallen van landelijke en gemeente-

lijke inkomensondersteuning.” Een gezin met drie oudere kinderen 

en een inkomen van 130 procent van de bijstandsnorm komt in

Zoetermeer volgens berekeningen van het Nibud maandelijks maar 

liefst 326 euro tekort.

Toereikend? Opzienbarende conclusies, vindt Van Manen. “De 

inkomensplaatjes die het Nibud schetst, gaan ervan uit dat de ge-

zinnen in de bijstand gebruikmaken van alle regelingen waarop

ze recht hebben. En dat deze huishoudens allemaal in een sociale

huurwoning wonen van minder dan 650 euro per maand. Maar in

de praktijk zijn dit soort woningen steeds moeilijker te vinden; in

Zoetermeer is de wachttijd vaak vele jaren – en dat is echt geen 

uitzondering in de Randstad. Door die hogere huurlasten lopen de 

tekorten van deze huishoudens nog verder op.” 

Van Manen wijst erop dat het probleem verder reikt. “Als de lasten 

sneller stijgen dan de inkomens, wordt de groep die klem zit almaar

groter. Kijk bijvoorbeeld naar de enorme huren in de vrije sector

waar de middeninkomens mee geconfronteerd worden. Ook daar

nemen de vaste lasten een steeds grotere hap uit het huishoudin-

komen.” 

Het SCP en CBS kijken naar armoede op landelijk niveau. Het SCP 

bijvoorbeeld hanteert ‘toereikende budgetten’ voor verschillende

huishoudtypes. “Een gezin met twee kinderen op 150 of 160 procent

van het sociaal minimum heeft volgens het SCP voldoende budget. 

En mogelijk is dat inderdaad voldoende in Noord-Limburg, maar in

een stad als Zoetermeer kan dit gezin door de hogere huren vaak

niet rondkomen.” Is wat toereikend is wel overal hetzelfde?, vraagt 

Van Manen zich af. En zijn die betaalbare sociale huurwoningen 

wel te vinden?

Niet in beeld “In Zoetermeer weten we niet hoeveel huishou-

dens niet kunnen rondkomen. Geen huishouden is ook hetzelfde. 

Wel weten we dat ons verdelingsmodel rare effecten heeft. Dat 

werken soms niet loont en dat armoede niet meer beperkt is tot

de laagste inkomensgroepen. De problemen van zzp’ers die door

de flexibilisering van de arbeidsmarkt in het nauw komen – lage

uurlonen, te weinig uren – hebben we in beeld. Over de middenin-

komens die krap zitten, weten we nog weinig. Gelukkig groeit ook

de aandacht voor deze groep, maar een scherpe analyse is er nog 

niet, mede door de manier waarop armoede in Nederland in kaart

wordt gebracht.” 

Mensen met een modaal inkomen of zzp’ers die aan het eind van 

hun geld een stuk maand over houden, melden zich volgens de be-

leidsmedewerker niet snel bij een gemeentebalie. “Niet gek. Deze

mensen werken keihard. Ik kan me voorstellen dat het niet goed 

voelt als zij desondanks hun hand moeten ophouden. Maar zolang 

zij niet bij ons aankloppen, hebben wij geen idee hoe hun huis-

houdboekje eruitziet.”

Wat gemeenten kunnen doen, is de vraag. “Wat zouden we moeten 

doen? Maandelijks bijleggen? Ik vraag me af of dat kan en boven-

dien lijkt het me niet de oplossing. Je gaat voorbij aan de oorzaak en 

maakt mensen afhankelijk. Nee, dit lijkt me een systeemprobleem.

Het is aan het Rijk om het systeem van inkomensverdeling aan te 

pakken.” 

‘Wat wij  bij  de gemeente zien
van werkende armen? Ik vrees dat 

we juist heel veel niét zien’,  stelt 
Annelie van Manen, senior be-

leidsmedewerker bij  de gemeente 
Zoetermeer.  Ze pleit  ervoor om de
problematiek op regionaal niveau 

goed in beeld te brengen.

‘Wat moeten we 
doen? Maandelijks 

geld bijleggen?’

Beleidsmedewerker Annelie van Manen, gemeente Zoetermeer: 

 ‘Armoede is niet
meer beperkt tot de 
laagste inkomens’
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Eerst haar actuele financiële situatie. Die is rooskleurig. “Er valt 

zo’n last van je af als je sommige vragen niet meer hoeft te stellen.” 

Sinds drie maanden werkt Jessica 24 uur per week bij de gemeente 

Utrecht. In het kader van de actieagenda ‘Utrechters Schuldenvrij’ 

is ze aangenomen als ervaringsdeskundige armoede en sociale uit-

sluiting. 

Jessica heeft geknokt voor die baan. In 2018 heeft zij op eigen 

kracht een mbo-diploma op niveau 4 behaald (de EDASU-oplei-

ding: ervaringsdeskundigheid in sociale uitsluiting en armoede) en 

liep ze stage bij een buurtteam en schuldhulp in de Domstad. Na 

een succesvolle pitch nam de gemeente haar in dienst en nu geeft 

ze ambtenaren op de afdeling Werk en Inkomen gevraagd en onge-

vraagd advies over armoederegelingen. “Eerst zat ik aan de andere 

kant van de tafel, nu werk ik samen met die professionals.” 

Kinderfeestjes Jessica kent de wereld van de werkende ar-

men als geen ander. “Ik zeg altijd: ik ben in armoe geboren. Mijn 

vader was vrachtwagenchauffeur, hij werd ziek toen ik een peuter 

was en belandde in de Wao. Mijn ouders hadden een koophuis en 

opeens zaten we financieel helemaal aan de grond. Ik droeg de 

kleding van mijn oudere zus. Voor een sportclub hadden we geen 

geld en mijn oma betaalde onze zwemles. Dat dat zo was, daar 

deed je niet moeilijk over. Pijnlijker was dat ik op kinderfeestjes 

niet werd uitgenodigd. Want wat heb je aan een vriendinnetje dat 

zonder kadootje naar je partijtje komt? Ik ben opgegroeid met so-

ciale uitsluiting.”

Als Jessica trouwt, heeft ze allerlei baantjes in de detailhandel. In 

haar eerste huwelijk zijn er schulden en na haar scheiding komt 

ze in de schuldsanering terecht “Ik heb vijf jaar moeten rondko-

men van 70 euro per week.” In 2014 richt ze de Utrechtse Kleding-

bank op. Vanaf dat moment weten lokale media en politici haar 

te vinden. 

Dagtaak Toen ze een nieuwe partner leerde kennen, had het 

gezin het weer niet breed. “Zo’n anderhalf jaar hebben we onze 

boodschappen bij de Voedselbank gehaald.” Over haar ervaring 

als werkende arme zegt ze: “Mijn partner was conciërge op een 

basisschool. Hij had een Wsw-indicatie en werkte 28 uur per 

week. Ik had bij een bedrijf in Dronten een nulurencontract. Ik 

werkte de ene week 10 uur en de andere week 24. Dat wissel-

de steeds. Ik wilde dat niet, maar zij zeiden dat het niet anders 

kon. Bovendien ben ik gedeeltelijk afgekeurd wegens fibromyal-

gie, wekedelenreuma. Met ons gezamenlijk inkomen zaten we 

net boven bijstandsniveau. Dankzij de toeslagen hadden we nog 

een beetje lucht, maar het was voortdurend oppassen. Zo’n nul- 

urencontract geeft ontzettend veel stress, je hebt er bijna een dag-

taak aan om bij te houden wat je maandelijkse inkomsten zijn. Een 

enorme rompslomp. Maar je moet wel, het UWV stelt torenhoge 

eisen. Vooral administratief.” 

Jessica was altijd op zoek naar aanbiedingen in de winkel. “Thuis 

hadden we de afspraak: er komen maar drie A-merken op tafel. 

Cola, chocoladepasta en pindakaas. Onze vakanties waren goed-

koop, bij opa en oma in Brabant. Ik kocht iedere maand voor mijn 

zoon een kleinigheidje. Dan hoefde ik hem met Sinterklaas niet 

teleur te stellen.” Ze schaamt zich niet om te vertellen hoe zij heeft 

geworsteld. “Maar de meeste mensen die fulltime werken en wei-

nig verdienen, doen dat wel. En dat begrijp ik. Werken en toch je 

gezin niet kunnen onderhouden, dat doet toch pijn?”  

Hebben we vanavond te eten? 
Hoe halen we het einde van deze 

maand? Dit  waren tot voor kort 
de belangrijkste en dageli jks 

terugkerende vragen in het leven 
van Jessica van Lokven en haar 

gezin.  De 42-jarige Utrechtse vertelt 
over een werkend leven met en 

zonder armoede.

‘Niet kunnen 
meedoen, is het 

pijnlijkste’

Ervaringsdeskundige Jessica van Lokven:

‘Werken en toch je gezin 
niet kunnen onderhouden, 
dat doet pijn’
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Een jonge moeder die graag avonddiensten willen draaien, zodat ze 

kan werken als haar man thuis is? Een vader die op zaterdag extra 

bij McDonald’s werkt om zijn schulden af te lossen? Ondernemer 

Marijke Honing kijkt er niet meer van op. “Amerikaanse toestan-

den? Dit is realiteit van nu. Zeker in de grote steden. Gelukkig groeit 

de aandacht voor deze werkende armen. Dat werd hoog tijd.”

Met het personeel probeert McDonalds een afspiegeling van de sa-

menleving te zijn. Zo werken er studenten die twee studies volgen, 

hoogopgeleiden, statushouders, mensen met een afstand tot de ar-

beidsmarkt of met een licht verstandelijke beperking. “Ik houd daar 

in mijn aannamebeleid ook echt rekening mee. Wij hebben bijvoor-

beeld 22 nationaliteiten in huis.”

Zorgdag Op woensdag heeft Honing haar ‘HR-zorgdag’. Dan 

zoekt ze werknemers met problemen op, helpt nieuwkomers met 

de papieren voor gezinshereniging of laat zien hoe internetbankie-

ren werkt. Veel tijd is ze kwijt met schuldsanering. Een flink aantal 

werknemers kampt met financiële problemen. “We hebben het over 

kleine en grote bedragen. Van een student die een lening afsluit 

voor de nieuwste iPhone tot een jonge alleenstaande moeder met 

een schuld van 20.000 euro, die zwanger is van de tweede.” 

De lijntjes tussen de betrokken werkgever en het Utrechtse buurt-

team zijn kort. Honing heeft een achtergrond in het sociaal werk, 

was lange tijd jongerenwerker. “Niets ten nadele van het welzijns-

werk, maar eerlijk gezegd denk ik dat ik als betrokken werkgever 

meer kan betekenen. Ik geef jonge werknemers structuur, leer ze 

vaardigheden, help hen op weg, maar kan ook streng zijn. En dat 

wordt gewaardeerd.”

Twee banen Zodra Honing door een deurwaarder op de hoogte 

wordt gesteld van een loonbeslag, gaat ze in gesprek met de werk-

nemer. “Ik stuur een appje en ga langs bij hem of haar langs in het 

restaurant. Ik probeer geldzorgen zo laagdrempelig mogelijk be-

spreekbaar te maken. Werknemers weten inmiddels ook wel dat ze 

bij mij kunnen aankloppen. Ook bij nieuwe personeelsleden kaart 

ik het onderwerp kort aan. Bespreekbaar maken en signaleren is zo 

belangrijk.”

Ook gaat Honing in gesprek als ze ziet dat iemand behalve bij McDo-

nald’s nog ergens anders werkt. “Bij een wijziging in de loonhef-

fingskorting gaat er bij mij een belletje rinkelen. Sommigen werken 

nog in de schoonmaak of hebben er een krantenwijk naast, anders 

redden ze het niet. Ik kan een werknemer 100 euro meer betalen, 

maar als je dan je zorgtoeslag, kindgebonden budget én huurtoe-

slag kwijtraakt, maak je een enorme terugval. Met een inkomen 

van 150 procent van de bijstandsnorm heb je nergens recht op. De 

gemiddelde politieagent of onderwijzer komt ook niet meer rond.”

Het hebben van twee banen is toegestaan. Maar volgens Honing zit 

de arbeidsinspectie er bovenop. Als een werknemer vanuit McDo-

nald’s meteen doorfietst naar Albert Heijn en niet voldoende rust 

neemt, kunnen beide bedrijven een boete krijgen. “Wij houden ons 

dan niet aan de Arbeidstijdenwet. Dat is toch van de zotte. Een me-

dewerker die ’s nachts gaat schoonmaken kan ons zo in de proble-

men brengen.”

13.000 euro Sinds begin dit jaar vormt McDonald’s Utrecht sa-

men met Rabobank, de gemeente Utrecht en de Hogeschool Utrecht 

een alliantie om werkgevers beter te informeren over werknemers 

met schulden. De eerste stap is gezet met het uitbrengen van een 

online magazine voor werkgevers. Studenten van de Hogeschool 

Utrecht gaan in het najaar onderzoeken hoe werkgevers in Utrecht 

beter geholpen kunnen worden om werknemers met schulden te 

begeleiden. De volgende stap is vroegsignalering. “Wist je dat een 

werknemer met schulden zijn werkgever jaarlijks 13.000 euro kost? 

Hij of zij is vaker ziek, minder productief. Een gelukkige werknemer 

betekent een gelukkige werkgever.”  

‘Een vader die bij  ons een bijbaan 
neemt om zijn schulden af te 

lossen.  Dat is de werkeli jkheid 
van nu’,  stelt  Marijke Honing, 

samen met haar man eigenaar 
van vijf  McDonalds-fi l ialen 

in Utrecht.

‘Amerikaanse 
toestanden? Dit is 

de realiteit van nu’

Ondernemer Marijke Honing, McDonald’s Utrecht:

‘De gemiddelde politieagent of 
onderwijzer komt ook niet meer rond’
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bij McDonald’s werkt om zijn schulden af te lossen? Ondernemer 

Marijke Honing kijkt er niet meer van op. “Amerikaanse toestan-

den? Dit is realiteit van nu. Zeker in de grote steden. Gelukkig groeit 

de aandacht voor deze werkende armen. Dat werd hoog tijd.”

Met het personeel probeert McDonalds een afspiegeling van de sa-

menleving te zijn. Zo werken er studenten die twee studies volgen, 

hoogopgeleiden, statushouders, mensen met een afstand tot de ar-

beidsmarkt of met een licht verstandelijke beperking. “Ik houd daar 

in mijn aannamebeleid ook echt rekening mee. Wij hebben bijvoor-

beeld 22 nationaliteiten in huis.”

Zorgdag Op woensdag heeft Honing haar ‘HR-zorgdag’. Dan 

zoekt ze werknemers met problemen op, helpt nieuwkomers met 

de papieren voor gezinshereniging of laat zien hoe internetbankie-

ren werkt. Veel tijd is ze kwijt met schuldsanering. Een flink aantal 

werknemers kampt met financiële problemen. “We hebben het over 

kleine en grote bedragen. Van een student die een lening afsluit 

voor de nieuwste iPhone tot een jonge alleenstaande moeder met 

een schuld van 20.000 euro, die zwanger is van de tweede.” 

De lijntjes tussen de betrokken werkgever en het Utrechtse buurt-

team zijn kort. Honing heeft een achtergrond in het sociaal werk, 

was lange tijd jongerenwerker. “Niets ten nadele van het welzijns-

werk, maar eerlijk gezegd denk ik dat ik als betrokken werkgever 

meer kan betekenen. Ik geef jonge werknemers structuur, leer ze 

vaardigheden, help hen op weg, maar kan ook streng zijn. En dat 

wordt gewaardeerd.”

Twee banen Zodra Honing door een deurwaarder op de hoogte 

wordt gesteld van een loonbeslag, gaat ze in gesprek met de werk-

nemer. “Ik stuur een appje en ga langs bij hem of haar langs in het 

restaurant. Ik probeer geldzorgen zo laagdrempelig mogelijk be-

spreekbaar te maken. Werknemers weten inmiddels ook wel dat ze 

bij mij kunnen aankloppen. Ook bij nieuwe personeelsleden kaart 

ik het onderwerp kort aan. Bespreekbaar maken en signaleren is zo 

belangrijk.”

Ook gaat Honing in gesprek als ze ziet dat iemand behalve bij McDo-

nald’s nog ergens anders werkt. “Bij een wijziging in de loonhef-

fingskorting gaat er bij mij een belletje rinkelen. Sommigen werken 

nog in de schoonmaak of hebben er een krantenwijk naast, anders 

redden ze het niet. Ik kan een werknemer 100 euro meer betalen, 

maar als je dan je zorgtoeslag, kindgebonden budget én huurtoe-

slag kwijtraakt, maak je een enorme terugval. Met een inkomen 

van 150 procent van de bijstandsnorm heb je nergens recht op. De 

gemiddelde politieagent of onderwijzer komt ook niet meer rond.”

Het hebben van twee banen is toegestaan. Maar volgens Honing zit 

de arbeidsinspectie er bovenop. Als een werknemer vanuit McDo-

nald’s meteen doorfietst naar Albert Heijn en niet voldoende rust 

neemt, kunnen beide bedrijven een boete krijgen. “Wij houden ons 

dan niet aan de Arbeidstijdenwet. Dat is toch van de zotte. Een me-

dewerker die ’s nachts gaat schoonmaken kan ons zo in de proble-

men brengen.”

13.000 euro Sinds begin dit jaar vormt McDonald’s Utrecht sa-

men met Rabobank, de gemeente Utrecht en de Hogeschool Utrecht 

een alliantie om werkgevers beter te informeren over werknemers 

met schulden. De eerste stap is gezet met het uitbrengen van een 

online magazine voor werkgevers. Studenten van de Hogeschool 

Utrecht gaan in het najaar onderzoeken hoe werkgevers in Utrecht 

beter geholpen kunnen worden om werknemers met schulden te 

begeleiden. De volgende stap is vroegsignalering. “Wist je dat een 

werknemer met schulden zijn werkgever jaarlijks 13.000 euro kost? 

Hij of zij is vaker ziek, minder productief. Een gelukkige werknemer 

betekent een gelukkige werkgever.”  

‘Een vader die bij  ons een bijbaan 
neemt om zijn schulden af te 

lossen.  Dat is de werkeli jkheid 
van nu’,  stelt  Marijke Honing, 

samen met haar man eigenaar 
van vijf  McDonalds-fi l ialen 

in Utrecht.

‘Amerikaanse 
toestanden? Dit is 

de realiteit van nu’
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