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Dossier
Verborgen  

armoede

Annemarie 
van Gaal is 
zakenvrouw 

en vooral  
bekend van 
haar boeken 
en tv-optre-

dens over 
geld.

Nadja 
Jungmann  

is lector 
schulden en 

incasso  
aan de 

Hogeschool 
Utrecht.
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schulden, schaamte en hoe je je financiën
weer op orde kunt krijgen.
Tekst: Jolenta Weijers. Illustratie: Mireille Schaap.
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Claudia Brugman (51)
is door multiple sclerose werkloos
geraakt. Ze komt rond van € 45 per week.
Over de toekomst denkt ze liever niet na.

“Ik heb weinig te besteden en ben toch gelukkig.

Ik heb bloemen op tafel, ik heb mijn huisdieren

en ik kan af en toe een kopje koffie drinken. Ik

heb geleerd tevreden te zijn. Vroeger was ik heel

arm en leefde ik soms letterlijk een week op

koude rijst. Toen kon ik niet zo positief denken

als nu. Als je honger hebt en in de overlevings-

stand staat, is het moeilijk om de zon te zien

schijnen.

Ik ben in de schulden geraakt door een schei-

ding en uiteindelijk een faillissement van mijn

zaak. Jarenlang had ik drie banen om alles af te

betalen. Naar de bijstand? Dat nooit. Mijn huis

was niet klaar: er was geen geld voor behang in

de gang en vloerbedekking in de slaapkamer.

Maar niemand wist van mijn armoede. Ik was

die superslanke, een beetje zenuwachtige vrouw

die er altijd goed uitzag.

Inmiddels ben ik allang schuldenvrij. Ik heb geen

betaald werk meer, ik kom rond van € 45 per

week. Maar ik heb net te veel voor toeslagen

als huursubsidie en mijn MS zorgt voor hoge

kosten. Eigenlijk leef ik onder de armoedegrens.

Maar ik blijf optimistisch. Als de koelkast kapot-

gaat, heb ik weleens gedacht, dan bewaar ik

mijn groenten toch in de schuur? En als er een

huisdier ziek wordt, zou ik rustig iets verkopen

om de dierenarts te betalen. Nu heb ik een

nieuwe matras nodig, ik zie wel hoe ik die

betaal. Bij dat soort dingen sta ik niet te veel stil.

Als ik zou moeten nadenken over hoe ik me de

komende jaren moet redden, zou ik elke nacht

wakker liggen. Dus bekijk ik het per dag. Mijn

huisdieren zijn belangrijk voor me en ik zie er

graag leuk uit. Mensen met weinig inkomen

willen ook genieten.”

je raakt je baan kwijt, maar je kosten blijven gelijk
je gaat scheiden en je koophuis brengt te weinig op
je geeft elke maand meer uit dan er binnenkomt
je bent verslaafd, bijvoorbeeld aan gokken
je bent ziek en hebt veel medische kosten

Wanneer ben 
je arm?
Je bent arm als je niet genoeg geld hebt om in  
je eigen samenleving in je levensonderhoud te 
voorzien. De overheid rekent twee keer per jaar 
uit hoeveel je daarvoor nodig hebt. De uitkomst 
heet het sociaal minimum. Meestal is dat  
evenveel als een bijstandsuitkering. Als je  
inkomen lager is dan het sociaal minimum, heb 
je waarschijnlijk recht op een toeslag van de 
Belastingdienst of het UWV. Dit jaar bedraagt  
de bijstand € 1.346,45 voor gehuwden en
samenwonenden en € 942,51 voor alleenstaan-
den en alleenstaande ouders. Dit zijn de netto 
maandbedragen exclusief vakantiegeld.
Het criterium ‘in je eigen samenleving’ in
bovenstaande omschrijving is belangrijk. 
Armoede in Nederland is natuurlijk heel iets 
anders dan armoede in landen waar hongers-
nood heerst. En het Nederland van 2018  
verschilt echt wel van het Nederland van net  
na de Tweede Wereldoorlog; toen bestonden er 
andere ideeën over wat je minimaal nodig hebt.

55-PLUSSERS IN DE MIN

In de eerste fase van je leven ga je als het goed is steeds meer
verdienen. Je krijgt werk, doet ervaring op en stroomt door naar 
beter betaalde banen. Maar op latere leeftijd, tussen de 55 en 65 
jaar, raken steeds meer mensen door arbeidsongeschiktheid en 
werkloosheid afhankelijk van een uitkering. In deze leeftijdsgroep 
zitten daarom meer mensen met een laag inkomen. Onder 
65-plussers zitten juist de minste mensen met een laag inkomen. 
Dit komt doordat de meeste ouderen naast hun AOW-uitkering 
een aanvullend pensioen hebben. Bovendien is de koopkracht van 
ouderen met alleen AOW ten opzichte van 2000 flink gestegen.

ZO KUN JE IN  
DE PROBLEMEN 
RAKEN:
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‘Als een huisdier
ziek wordt, zal ik iets

verkopen om de
dierenarts te betalen’

Jurk, vest (Sissy-Boy),

schoenen (Adidas).

CLAUDIA:
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‘We aten drie keer in 
de week diepvriespatat 

en frikadellen;  
dat was goedkoper 

dan gezond eten’

Top (We), jas (Sessun).

BEA:
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Bea van Raemdonck zit
sinds haar scheiding in de bijstand. Haar
dochter is inmiddels uit huis. Haar zoon
studeert binnenkort af en dat brengt
nieuwe geldzorgen met zich mee.

“Schulden heb ik nooit gemaakt. Toen ik in

2007 van de ene op de andere dag zonder

inkomen zat, heb ik meteen alle instanties

gebeld om uit te leggen dat ik voorlopig niet

kon betalen. Al met al heb ik een halfjaar

moeten wachten op een uitkering en huur-

subsidie, maar toen is alles wel met

terugwerkende kracht verrekend.

Die eerste tijd was het moeilijkst. Ik zette drie

keer in de week diepvriespatat en frikadellen

op tafel; dat was goedkoper dan gezond eten.

Daarna, toen de toeslagen en de kinderbijslag

binnen waren en de grootste stress achter de rug

was, heb ik de kinderen meegenomen op een

goedkope reis naar Turkije. Daar hebben we op

de markt nieuwe kleren voor hen gekocht, want

dat was inmiddels hoognodig.

Op dit moment is mijn uitkering € 947 per

maand. En eigenlijk kom ik niets tekort. Ik zit op

een koor en ga eens per maand sporten. Mijn

zoon betaalt € 125 kostgeld van zijn studiefinan-

ciering. Maar als hij binnenkort afstudeert, gaat

mijn uitkering met de helft omlaag. Toen ik dat

hoorde, was ik zó overstuur, dat ik moest huilen.

Ik zie maar één mogelijkheid: dat hij het huis uit

gaat. Want hoe moet ik rondkomen van de helft

van € 947?

Ik haal mijn kleding bij de kringloop en het Leger

des Heils. Eten kost me € 45 per week. Best veel,

maar ik struin op mijn brommertje toch echt alle

aanbiedingen af. Soms houd ik aan het einde

van de maand € 15 over. Maar een buffer

opbouwen, dat kan ik niet.”

Annemarie van Gaal (56) schreef
meerdere boeken over geld en trad in
verschillende tv-programma’s op als
financieel deskundige. Ze wil mensen
leren bewust met geld om te gaan.
Wat is armoede volgens jou?
“Armoede is de situatie waarin je structu
reel te weinig geld hebt voor de kosten die
je maakt, niets aan je kosten kunt veran
deren en daar elke dag stress over hebt.”
Is arm zijn je eigen schuld?
“Ik kom veel bij mensen met schulden
over de vloer. Er is altijd een oorzaak aan
te wijzen, zoals een gokverslaving, een
gat in je hand of een scheiding. Om te
zeggen dat het je eigen schuld is, gaat
te ver, maar het is wél je eigen verant
woordelijkheid.”
Veel arme mensen schamen zich.
“Mensen die arm zijn, maken vaak kosten
om de buitenwereld te laten zien dat ze
iets echt wel kunnen betalen. Een te duur
cadeautje voor een verjaardagsfeestje
bijvoorbeeld. Of ze ‘gunnen’ zichzelf iets

van geld dat ze eigenlijk niet kunnen
missen. Best begrijpelijk, maar probeer
creatief te zijn maak bijvoorbeeld zelf
cadeautjes en houd je inkomsten en
uitgaven nauwgezet bij in een kasboekje.”
Wat kun je doen om je dagelijks leven
een beetje draaglijk te maken als je arm
bent?
“Ik zie vaak dat schulden leiden tot
dagelijkse ruzies. ‘Het is jouw schuld dat
ik dit bloesje niet kan kopen.’ Of: ‘Dankzij
jou zitten we in deze ellende.’ Om als stel
of gezin uit de schulden te komen, moet je
verantwoordelijkheid nemen en elkaar
niets uit het verleden kwalijk nemen.
Streep eronder en samen aan die schulden
gaan werken.”
Hoe kun je uit de armoede komen?
“Vaak bezuinigen mensen al op alles
en dan is er weinig méér dat ze kunnen
doen. De enige oplossing is meestal
aan je inkomsten werken. Vind dus
een baan of switch naar een baan met
meer salaris.”

LEEF MEE OP TV
•  Arm in Nederland? Eigen 

schuld! – Vijfdelige serie,  

terugkijken via npo.nl

•  Schuldig – Zesdelige serie,  

terugkijken via npo.nl

•  Ons goeie geld – Achtdelige 

serie, terugkijken via npo.nl

•  Vergeef me mijn schulden – 

Documentaire, terugkijken  

via npo.nl

•  Een dubbeltje op z’n kant – 

Doorlopende serie,  

terugkijken via rtl.nl

•  Uitstel van executie – 

Doorlopende serie,  

terugkijken via rtl.nl

•  Steenrijk, straatarm – 

Doorlopende serie,  

terugkijken via sbs6.nl

•  Hoeveel ben je waard? – 

Doorlopende serie,  

terugkijken via sbs6.nl

Schulden en schaamte

9147 | 18

DOSSIER



Fanny Beishuizen (50)
moet met haar man, drie kinderen en een
hond rondkomen van € 400 per maand.
Ze bedenkt allerlei creatieve oplossingen
om dat voor elkaar te krijgen.

“Ik heb acht kinderen, van wie er drie thuis

wonen; de jongste zit zelfs nog in de luiers. De

oudsten wonen bij hun vader, mijn ex-man. Ik

heb via rechtszaken voor hen gevochten, maar

tevergeefs. Dat is een groot verdriet. Het heeft

me ook veel geld gekost, terwijl we toch al flinke

belastingschulden hadden doordat we allerlei

toeslagen moesten terugbetalen. Toen mijn man

extra ging werken, draaide dat erop uit dat we

meer moesten terugbetalen. Zo kom je van de

regen in de drup.

Ik heb lang geprobeerd het zelf te redden. Het is

me weleens gebeurd dat ik voor € 2 een maaltijd

op tafel moest zetten. Ik zat aan de grond en

kon het niet meer alleen. Daarom heb ik mijn

schaamte overwonnen en hulp gezocht.

Nu beheert de gemeente ons budget; de lichtste

vorm van schuldhulpverlening. En hoe lastig en

vernederend dat ook is, we hebben het beter dan

toen ik zelf bleef watertrappelen. We leren keu-

zes maken. Een auto weg, een kleinere caravan…

Arm zijn geeft je een stigma. Ik koop tweede-

handskleding, maak zelf wasmiddel en yoghurt

en fiets van mijn dorpje naar de Voedselbank in

de stad. Maar als de kinderen via Stichting

Leergeld een fiets krijgen om naar school te

gaan, hoor je mensen meteen zeggen: ‘Zo slecht

heb je het niet.’ Ze realiseren zich niet dat ik zelfs

het spaargeld van de kinderen heb moeten

‘opeten’ om überhaupt in aanmerking te komen

voor hulp.

Mijn geluk is mijn positiviteit. Ik zoek de uitda-

ging, denk in oplossingen. Mijn fietstochten

langs boeren, op zoek naar goedkope groenten,

ga ik omzetten in een toeristisch bedrijfje. En in

de zomer was ik een paar weken kamermeisje in

een hotel, al ben ik als de dood dat ik daardoor

weer extra toeslagen moet terugbetalen.”

Als je schulden hebt
De gemeente kan afspraken maken met je schuldeisers.
Of ze geeft je een krediet waarmee je al je schulden
ineens aflost. Ook het maatschappelijk werk kan je
helpen. Lukt het zo niet? Misschien kun je dan in de 
schuldsanering (kijk op bureauwsnp.nl). Je staat dan  
drie tot vijf jaar onder bewind. Als alles goed verloopt,
begin je daarna weer met een schone lei.

Als je wilt leren hoe je goed
met geld omgaat
Wil je meer grip krijgen op je financiën? Er zijn veel
organisaties die je helpen je administratie op orde  
te houden. Schuldhulpmaatje, Humanitas en de 
Formulierenbrigade bijvoorbeeld. Wil je het zelf doen?
Kijk dan eens op overheidswebsite wijzeringeldzaken.nl.
Of ga online te rade bij het voorlichtingsinstituut Nibud
over je huishoudportemonnee.

Als je hulp in natura wilt
Als je van bijna niets moet rondkomen, is alle hulp
welkom. Gezond eten op tafel bijvoorbeeld of een uitje 
voor de kinderen. De bekendste organisatie die hierbij 
helpt, is de Voedselbank. Voor kinderen die opgroeien  
in armoede zijn er clubs als Leergeld, Jarige Job en het 
Nationaal Fonds Kinderhulp. Je kunt er meestal niet 
rechtstreeks terecht, aanvragen lopen via de officiële 
schuldhulpverlening.

Als je zelfvertrouwen wel 
een boost kan gebruiken
Quiet is een community die sponsors werft om deelne-
mers iets aan te bieden wat ze zelf niet kunnen betalen: 
van een tweedehands fiets tot een keer uit eten en van 
een knipbeurt tot kaartjes voor theater of sport. De
organisatie stimuleert mensen bovendien om hun
mogelijkheden en talenten te ontdekken en benutten, 
bijvoorbeeld via vrijwilligerswerk.

ER IS  
HULP!
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Jumpsuit (Zara), jack

(Sissy- Boy).

‘Ik heb zelfs het spaargeld 
van de kinderen moeten 

‘opeten’ om in aanmerking 
te komen voor hulp’

FANNY:
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Een op de twaalf
huishoudens in
Nederland heeft

een laag inkomen
en steeds meer

huishoudens
hebben dat al vier

jaar of langer.

van de
mensen met een
langdurig laag
inkomen zit in de
bijstand.

IN 2016 MOESTEN BIJNA 1,1 MILJOEN MENSEN RONDKOMEN  

VAN EEN LAAG INKOMEN. NET IETS MEER DAN DE HELFT  

DAARVAN (51,1%) ZIJN VROUWEN.

Een alleenstaande met een
bijstandsuitkering ging er dit jaar
€ 6 netto per maand op vooruit.

van de mensen
met een langdurig
laag inkomen is
arbeidsongeschikt,
werkloos of
gepensioneerd.

MINIMAAL € 5,90
Een vrouw tussen de 51 en 69 jaar is elke dag

minimaal € 5,90 kwijt aan eten, verdeeld over:

ontbijt € 1,19

tweede broodmaaltijd € 1,65

warme maaltijd € 2

tussendoortjes € 1,06

Bronnen: Rijksoverheid, SCP, CBS,  
wijzeringeldzaken.nl, Nibud.

Van de eenoudergezinnen met alleen minderjarige 
kinderen had 8% in 2016 al minstens vier jaar  
achter elkaar een laag inkomen.

22% 

van de alleenstaanden 
onder de AOW-leeftijd 
moest in 2016 al  
minstens vier jaar 
achter elkaar  
rondkomen van een 
laag inkomen.

10%

&
Feiten

cijfers
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Nadja Jungmann (44) is lector schulden en
incasso aan de Hogeschool Utrecht. Dankzij haar
onderzoek mogen deurwaarders geen beslag
meer leggen als mensen daardoor dieper in de
problemen raken.

“Armoede is sinds de laatste economische crisis iets
wat iedereen kan overkomen. Bij de Voedselbank
zie je zelfs mensen met een goede baan of een eigen
huis. Want als je op papier € 50.000 verdient, maar
je schulden groter zijn, ben je gewoon arm.
Inmiddels neemt de armoede in Nederland weer af.
Dat is fijn. Maar er leven wel steeds meer huishou
dens lange tijd in armoede. Ik vind dat zorgelijk.
Langdurige armoede is slecht voor je gezondheid,
voor je kansen op de arbeidsmarkt en voor de
opvoeding van je kinderen.
Bovendien wordt het steeds moeilijker om eruit te
komen. Want armoede geeft veel stress. Als je daar
langdurig mee te maken hebt, verandert je gedrag.

De meeste mensen proberen financiële problemen
meteen op te lossen. Maar mislukt dat een paar
keer, dan ga je bij de dag leven. Uiteindelijk verlies
je het geloof in jezelf en stop je met proberen. De
buitenwereld krijgt dan het idee dat je niet wilt.
En als je dan bijvoorbeeld ook nog een nieuwe
breedbeeld tv koopt, is de kritiek heel fel. Maar
arme mensen kunnen gewoonweg vaak minder
goed plannen en organiseren. Dat is geen kwestie
van willen. Armoede werkt verlammend. De
zorgtoeslag die twee weken na de afschrijving
van de huur binnenkomt kan al te ingewikkeld
zijn. Mensen overzien het niet meer. Terwijl je
tegenwoordig juist steeds meer zelf moet regelen.
Armoede brengt veel schaamte met zich mee. Je
succes hangt af van de spullen die je bezit. Als je
kinderen er niet bij horen omdat ze geen iPhone,
Spotify of merkkleding hebben, is dat heel
verdrietig. En dan is het heel moeilijk om ‘nee’
te blijven zeggen.”

1 “Stap over je schaamte
heen. Je hebt recht op gratis
hulp. Bijvoorbeeld van de
gemeente.”

2 “Wil je je geldgebrek zelf te
lijf gaan? De site zelfjeschul-
denregelen.nl helpt je daar-
bij. Het is fijn als je op eigen
kracht uit de problemen kunt
komen. Maar bedenk:
jarenlang op een houtje
bijten terwijl er tien schuld-
eisers op je deur staan te
kloppen, kan je ook in
grotere problemen brengen.”

3 “Praat met schuldeisers. Als
je op tijd aangeeft dat je

volgende maand niet kunt
betalen, willen bedrijven
vaak best een regeling
treffen. Als je de telefoon
pas pakt na de zoveelste
aanmaning, zijn ze echter
niet meer zo begripvol.”

4 “Zoek uit waar je recht op
hebt. Bijvoorbeeld via de site
berekenuwrecht.nl.”

5   “Laat stress je niet verlam-
men. Stel doelen en probeer 
vol te houden. Maar wees 
niet te streng voor jezelf. Als 
er eens iets mislukt, betekent 
dat niet meteen dat je het 
niet kunt.”

‘ Als je kinderen er niet bij horen 
omdat ze geen merkkleding hebben, 
is dat heel verdrietig’

Uit het financiële dal klimmen? 
5 tips van Nadja
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