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Poverty Watch 2018

Inleiding
In 2017 zijn we, op initiatief van de Europese Unie Sociale Inclusie Groep (EUISG) van EAPN
Europa begonnen met een jaarlijks overzicht over de armoede in eigen land. Verleden jaar
hebben we, ook of eigenlijk vooral omdat onze collega’s steeds naar het Nederlandse stelsel
vragen, besloten dat vrij uitvoering te doen. Dit jaar willen we daarop voortborduren door
de positieve veranderingen te benoemen. Dat is geen makkelijke opgave, want sinds het
aantreden van het nieuwe kabinet zien we niet echt veel nieuwe initiatieven die de armoede
verminderen, de kans op armoede helpen tegen te gaan of dat de minimuminkomens echt
stijgen. Dit laatste ondanks de loongolf die over het land gaat, maar die tot nu toe alleen de
betaalde, niet tot de laagste inkomenscategorieën, werkenden ten goede komen. Een tweet
die dit benadrukte, met name gericht op het minimuminkomen, werd door het ministerie
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) beantwoord met: kijk naar artikel 14, wet op
het minimumloon, artikel 1 enz.
Welnu artikel 14 zegt het volgende:
Artikel 14
•

1 Het bedrag, genoemd in artikel 8, eerste lid, onder a, wordt telkens met ingang van
1 januari door Onze Minister herzien overeenkomstig:
o

a. de helft van de ontwikkeling van de contractlonen zoals deze voor het
betrokken jaar, blijkens bekendmaking in de Macro-Economische
Verkenningen in het voorafgaande jaar, is geraamd; en

o

b. het verschil tussen de ontwikkeling van de contractlonen zoals deze voor het
voorafgaande jaar, blijkens bekendmaking in het Centraal Economisch Plan in
dat jaar, was geraamd en de ontwikkeling van de contractlonen zoals deze
voor het voorafgaande jaar, blijkens bekendmaking in de Macro-Economische
Verkenningen in dat jaar, nader is geraamd.
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•

2 Het bedrag, genoemd in artikel 8, eerste lid, onder a, wordt telkens met ingang van
1 juli door Onze Minister opnieuw herzien overeenkomstig het verschil tussen de helft
van de ontwikkeling van de contractlonen zoals deze voor het betrokken jaar, blijkens
bekendmaking in de Macro-Economische Verkenningen in het voorafgaande jaar, was
geraamd en de ontwikkeling van de contractlonen zoals deze voor het betrokken jaar,
blijkens bekendmaking in het Centraal Economisch Plan in dat jaar, nader is geraamd.

•

3 Voor de toepassing van het eerste en tweede lid wordt onder ontwikkeling van de
contractlonen verstaan: het gemiddelde van de procentuele ontwikkeling van de
contractlonen in marktsector, gepremieerde en gesubsidieerde sector, en bij de
overheid, zoals deze door het Centraal Planbureau wordt bekend gemaakt.

Wat we hieruit leren, is dat het minimumloon niet de gewone loonontwikkeling volgt, maar
slechts voor 50% en dat daarna de regering vaststelt hoeveel meer het mag zijn. Dit is van
essentieel belang in de discussie over de hoogte van het minimuminkomen –voor Nederland
is dat de bijstand, de Nabestaandenuitkering (ANW) en de AOW. Natuurlijk zijn ook andere
uitkeringen afhankelijk van deze verhoging, maar zij hebben geen vangnetfunctie meer. Met
andere woorden in de Wajong, WIA of Ziektewet kun je minder dan de bijstand ontvangen.
Het minimuminkomen volgt het wettelijk minimumloon en blijft dat achter bij de
loonontwikkeling, dan geldt dat ook voor het minimuminkomen. Dit betekent dat een
eventueel aanwezige achterstand niet ingelopen wordt, maar veeleer vergroot wordt. Dat
dit niet helpt om armoede te bestrijden, moge helder zijn. Als EAPN NL hebben we dan ook
aan het ministerie van SZW gevraagd om tijdens de EMIN conferentie die op 4 oktober in
Den Haag zal plaatsvinden, mede te delen of het Nederlandse minimuminkomen boven de
EU-armoedegrens van 60% van het mediane inkomen ligt en zo niet, of en zo wat men
daaraan wil doen om dit te verbeteren. We zijn uiteraard zeer benieuwd naar het antwoord,
waarbij we net zo benieuwd zijn naar de presentatie die het Sociaal en Cultureel Planbureau
tijdens deze conferentie zal geven, aangezien ze dan of net wel of net nog niet de 2-jarige
Armoedemonitor hebben afgerond en de laatste cijfers bekend kunnen maken. Spannend,
zeker in het kader van onze activiteiten voor het European Minimum Income Network
(EMIN), waar we bij zowel de politiek als het ministerie neergelegd hebben dat wij vinden
dat het minimuminkomen dringend een extra upgrade nodig heeft.
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Voor ons is dat een extra verhoging, buiten de half-jaarlijkse wettelijke verhogingen en een
eventuele belastingverlaging van minimaal 5% in de periode 2018-2020. Toen we dit
vaststelden, wisten we niet dat de loonontwikkeling tegen de 7% over de periode 2017-2019
zou bedragen.
We richten ons daarom op, wat is er verandert sinds de vorige Poverty Watch en waar liggen
accenten die we als EAPN NL opgepakt hebben, op kunnen pakken of aandacht aan moeten
besteden?
In deze notitie zullen we dat verduidelijken.

Armoede
Laten we starten met het intrappen van een open deur: een van de grootste problemen is de
huur. Grote huurstijgingen, een immens tekort aan betaalbare woonruimte en een beleid
dat er op gericht is de huurtoeslag te verminderen. Dat dit de armoede verder doet
toenemen, zal niemand verbazen. De maximaal toegestane huur voor een woning bedraagt
710€. Dit is inclusief servicekosten. Hier kan alleen van afgeweken worden als daarvoor een
ambtelijke uitzondering vastgelegd wordt of wanneer er sprake is van ‘oud recht’. Dit laatste
betekent dat door de huurverhoging de huur boven het maximum is gestegen, maar dat de
huurtoeslag gehandhaafd blijft, omdat hij voor die huurder op die woning al gold. Feit is wel
dat de extra huurverhoging door de huurder moet worden gedekt die (vaak) geen verhoging
van het inkomen heeft en daardoor steeds minder leefgeld overhoud. De huurtoeslag zal
niet meegroeien. Dit beleid wordt sinds 2015 gevoerd. Dit heeft in 2017 er toe geleid dat op
de begrote uitgaven voor huurtoeslag 100 miljoen bespaard is, terwijl hierdoor steeds meer
mensen in de knel komen.
https://www.youtube.com/watch?v=C3tRxvirq0Y
Men wil, in navolging van andere landen, dat woningzoekenden op de zogenaamde
particuliere markt een woning zoeken en nemen. Dat dit echter niet zo eenvoudig is, wil men
blijkbaar niet accepteren.
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Waarom niet eenvoudig?
1. Omdat er onvoldoende woningen aangeboden worden onder de huurtoeslaggrens.
2. Omdat de overgrote meerderheid van de aangeboden woningen boven de
huurtoeslaggrens ligt. Vaak ver daarboven, waardoor zelfs mensen met een redelijk
middeninkomen steeds harder klagen dat ze geen betaalbare woonruimte meer vinden
kunnen.
3. Omdat kleinverdieners en met name mensen met een minimuminkomen geweerd
worden. De particuliere verhuurder verlangt de loonstroken van de laatste vier maanden, en
twee- of zelfs drie maanden voorschot huur plus de huur voor de komende maand.
Ook geldt steeds vaker dat men minimaal 3, of zelfs 4, keer het huurbedrag moet verdienen.
Dus wie een huis wil huren dat 850€ per maand kale huur bedraagt, moet aantonen dat hij
minimaal 2550€ of zelfs 3400€ per maand bruto verdient. Ofwel de particuliere huurmarkt
sluit mensen met een laag inkomen ongestraft uit. Deze discriminatie wordt niet als zodanig
erkend.
4. Het gaat nog verder, zoals we ook in Duitsland kunnen zien, want een fors deel van de
sociale huurwoningen is en wordt verkocht. De Nederlandse regering gaat daarbij zelfs zover
dat men ambtenaren speciaal opleidt om in het buitenland de woningen aan te prijzen aan
eventuele kopers.
5. Er wordt onvoldoende nieuwe woonruimte gecreëerd/gebouwd. Twee partijen,
GroenLinks en de Partij van de Arbeid, hebben het voortouw genomen en een motie in het
parlement ingebracht dat geen enkele sociale woning meer gesloopt of verkocht mag
worden, zonder dat een nieuwe sociale woning gebouwd wordt. Prima initiatief vindt EAPN
NL. We zijn dan ook benieuwd wat dit de komende jaren aan betaalbare, nieuwe
woonruimte zal opleveren.
Een bijzondere zorg over een ontwikkeling met betrekking tot de sociale woningbouw willen
we graag met u delen. Een aantal woningbouwcoorperaties hebben de Tiny House markt
ontdekt. Er onstaan initiatieven om de tiny house concepten (kleine woningen, dus
minimalistisch wonen) te introduceren om de nood bij sociale woningbouw te ledigen. Denk
daarbij aan bijvoorbeeld studentenwoningen, een of 2 persoonshuishoudens.
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Het is echter wel zo dat de huurprijzen daarbij niet veel omlaag gaan. Dus.. men krijgt zelfs
minder woning voor hetzelfde geld?
6. De overstap van aardgas op huizen zonder gasaansluiting. Doordat de aardgasvoorraad
snel slinkt en het oppompen voor aardbevingen zorgt, is besloten dat er en minder gas zal
worden opgepompt en nieuwe huizen geen gasaansluiting meer zullen krijgen.
Woningcorporaties zijn begonnen met het ombouwen van woningen. Dat dit geld kost, is
evident en de vraag is dan ook hoe de kosten in de huren terug te vinden zullen zijn.
EAPN is voor duurzaamheid. Het besluit ‘nederland van het gas af’ heeft gevolgen voor de
mensen met een laag besteedbaar inkomen. Een klein voorbeeld: dit leidt tot het moeten
aanschaffen van nieuwe pannen, vanwege de nieuwe kookplaat. Dit zijn doorgaans niet de
goedkoopste pannen. Hoe moeten zij, die al niets meer hebben, dit gaan doen?
7. Woningcorporaties en verhuurders worden opgeroepen om de woningen beter te
isoleren, zodat er minder, liefst veel minder energie nodig is om ze te verwarmen. Ook dat
kost heel veel geld en ook hier is de vraag wie de kosten gaan dragen. Uiteraard besparen de
huurders op energielasten en is daar een eventuele huurverhoging mee te dekken, maar wat
wanneer die huurverhoging boven de maximale huurgrens voor de huurtoeslag stijgt?
Als EAPN NL leggen we dit voor aan politici en aan beleidsmakers bij ieder gesprek dat we
met hen voeren. De maximale huurgrens moet dringend, en fors, verhoogd worden op de
korte termijn en er moet dringend nagedacht worden over ons sociaal stelstel voor de
langere termijn. Er is een flinke verbetering van de huurtoeslag nodig, evenals het bouwen
van betaalbare huurruimte. In plaats van belastingverlagingen of, zoals bij de
dividendbelasting afschaffing ten gunste van buitenlanders. Binnen EAPN zullen we
voorstellen om dit belangrijke thema op te pakken en hierover met de Europese Commissie
en het Europees Parlement in beraad over te gaan. Dit moet, ons inziens, een thema
worden voor de in 2019 plaats vindende verkiezingen voor het nieuwe EU Parlement. Hier
kan de EU, ook de Sociale Pijler (artikel 19) in acht nemend, een belangrijke aanjaagfunctie
innemen.
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Artikel 19 van de Europese Pijler van Sociale Rechten:
Huisvesting en ondersteuning voor daklozen
a. Personen die dit nodig hebben, hebben toegang tot goede sociale
huisvesting of tot hoogwaardige hulp bij huisvesting.
b. Kwetsbare personen hebben recht op passende ondersteuning
en bescherming tegen gedwongen uitzetting.
c. Passend onderdak en adequate diensten worden verstrekt aan daklozen om hun sociale
integratie te bevorderen.

Gemeentelijke collectieve zorgverzekering
Er is veel onduidelijkheid over de afschaffing van de gemeentelijke collectieve
zorgverzekering. Inwoners worden door gemeenten geïnformeerd dat zorgverzekeraar
Menzis in 30 gemeenten de gemeentelijke collectieve zorgverzekering per 1 januari 2019 wil
afschaffen en dat nadere informatie volgt. Dan volgt er een brief dat het is uitgesteld tot 1
januari 2020.
Hoe nu verder? Mensen zijn van hun jarenlange vertrouwde zorgverzekeraar overgestapt
naar een andere zorgverzekeraar, omdat de gemeentelijke collectieve zorgverzekering
voordeliger was en de gemeente anders geen bijzondere bijstand meer verleend voor kosten
die onder de aanvullende verzekering vallen.

Factsheet Armoede G40
EAPN NL maakt deel uit van de werkgroep ‘Armoede&Schulden’ van de G32, sinds 1 januari
2018 wordt dat de G40, gemeenten. In 2017 stelden de G40 een Factsheet Armoede samen.
Hierin vind je niet alleen de feiten wat betreft armoede, maar ook de mogelijkheden die
gemeenten hebben en de dilemma’s voor welke ze zich geplaatst zien. Zelfs eenvoudige
oplossingen kunnen soms voor veel problemen zorgen of zijn niet mogelijk in verband met
regelgeving. Dat frustreert, maar nodigt tevens uit om slimme oplossingen te bedenken of
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anders te kijken. Zo is in een aantal gemeenten een experiment regelvrij bijstand van start
gegaan, waar de hele politieke – en ambtelijke organisatie – en niet te vergeten wij als NGOmet Argusogen naar kijken. Het Factsheet is als bijlage aan dit stuk toegevoegd.

Mensen met een beperking
Met de invoering van de Participatiewet had de regering twee doelen voor ogen.
1. Besparen op de kosten die door de sociale werkplaatsen veroorzaakt worden, onder
andere door de toegang te bemoeilijken.
2. Mensen met een beperking dezelfde kansen op een reguliere arbeidsplaats te geven, zij
het met wat extra ondersteuning vanuit de overheid, wanneer dat gewenst of noodzakelijk
geacht wordt.
Men besefte terdege dat deze beleidswijziging veel reuring onder hen, die afhankelijk zijn
van een WSW-plek of die een dergelijke plek hadden/hebben, zou veroorzaken. Toch is het
doel om tot 2026 in totaal 126.000 mensen vanuit een wsw-verband naar een reguliere
arbeidsplek over te plaatsen. Volgens de een lukt dat naar behoren (werkgevers), terwijl
anderen constateren dat de overheveling slecht loopt en dreigt te mislukken. Opvallend
hierbij is de rol van dat ministerie dat de wet maakte, invoerde, moet doen uitvoeren en
controleren, SZW. Zij voldoen niet aan de hen gestelde eisen en hebben te weinig mensen
geplaatst vanuit een wsw-verband en met een beperking algemeen. Niet zo nieuw, want
toen men de WAGW, de Wet Arbeid Gehandicapte Werknemers, in 1995!, invoerde, ging het
net zo. Overigens is de WAGW met stille trom weer afgevoerd toen bleek dat dit niet werkt.
Zal dit ook uiteindelijk met het plan om de sociale werkplaatsen te sluiten gebeuren? Velen
hopen dat dit het geval is, met name zij die deze extra arbeidsplaatsen zo hard nodig
hebben.
Naast de invoering van de nieuwe wet is ook de positie van mensen met een beperking
binnen de WAjong verslechterd. Niet alleen is op de uitkering gekort, de toegang verzwaard,
er is ook besloten dat het minimuminkomen niet langer als basis geldt. Nu kunnen mensen
die een uitkering via de Wet Arbeidsongeschikten Jong(er dan 18 jaar) krijgen zelfs naar de
gemeente moeten om aanvullende bijstand aan te vragen en geldt dat eventueel spaargeld
of het bezit van een eigen woning niet meer volledig vrijgesteld zijn. Voor de betrokkenen
een dubbel verlies als zij gekort worden op hun inkomen en bijstand moeten aanvragen.
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Dat is het geval wanneer het UWV vindt dat iemand wel degelijk, zij het gedeeltelijk, betaald
werk kan verrichten.
U behoudt het recht op Wajong met een Wajong-uitkering van voor 2015 (zogeheten oude
en nieuwe Wajong). Wel kan de hoogte van uw uitkering vanaf 2018 omlaag gaan als UWV
bepaalt dat u kunt werken.
Op zich is het logisch dat als iemand in staat is zelfstandig inkomen te verwerven, dat hij of
zij dat dan ook moet doen. Maar als je geboren bent met, of op jonge leeftijd, een beperking
hebt gekregen, is dit een ander verhaal. Want, het feit dat je mogelijk zou kunnen werken,
moet dan ook opwegen tegen het feit dat niemand je een betaalde baan aanbiedt c.q. wil
geven. Minder beperking en dus deel-arbeidsgeschikt verklaard? Dan recht op die uren
betaald werk die passend zijn! Door mensen naar de bijstand te verhuizen, bespaart de
overheid veel geld, want de regels veranderen en blijkbaar gaat het daar alleen om. Jammer,
want dit is een gemiste kans om vooruitstrevend beleid en verandering te creëren.

Loondispensatie
Loondispensatie houdt in dat de werkgever een werknemer met een Wajong- uitkering of
een WWB–er met beperking minder loon hoeft te betalen dan zijn gezonde collega. Dit kan
zelfs onder het minimumloon zijn.
1. Daarmee stelt de regering een mens met beperking achter bij de ‘normale’werknemer.
Dat is dus ongelijkheid die hier wordt gecreëerd.
2. Daarmee haalt de regering het wettelijk minimumloon onderuit. Gelet op het WML mag
niemand, dus ook de overheid niet, minder dan het binnen de wet vastgestelde bedrag
uitbetalen. Is dit de 1e stap om deze belangrijke wet te ondermijnen?
3. Door deze maatregel verliezen mensen hun verworven rechten, waardoor ze, mèt een
baan, naar de bijstand moeten. Is dat het nieuwe participeren dat men met de invoering van
de Participatiewet zo propageerde?
Feit is dat dit de zoveelste slechte maatregel is die mensen met een beperking treft.
Overigens een pure besparingsmaatregel. De werkgever wordt er beter van, de werknemer
vooral niet. En dan is er nog die vraag wie bepaalt wat de werkkracht van iemand is?
Normaliter doet het UWV dit? Maar wat als je al een baan hebt? Moet de verzekeringsarts
en de arbeidsdeskundige van het UWV de nieuwe vaststelling gaan doen? Met andere
woorden moet de overheid dit betalen?
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Of moet de werkgever zijn eigen verzekeraar daarop aanspreken, wat dus geld gaat kosten
en wie zal dat betalen? Uiteraard zal dit op het bordje van de overheid komen!
Een aspect wat vaak niet belicht wordt, is dat als een werknemer onder een bepaalde grens
blijft met zijn bruto inkomen, de werkgever geen sociale lasten etc. hoeft af te dragen. Iets
wat heel wat ‘flexibele’ bedrijven maar al te graag gebruiken. Is dit dè kans voor de
werkgevers wel een gehandicpate in dienst te nemen, en dus aan de wettelijke plicht te
voldoen, maar er geen zorgen, lees kosten, aan te hebben?
Wat is er mis aan een loonkostensubsidie? Eigenlijk alleen maar dat de overheid altijd zo’n
angst heeft voor eventueel misbruik en dat er dus accountantsverklaring op verklaring volgt,
zoals dat ook met de I/D banen het geval was. Schaf al die onzinnige bureaucratie, en de
daaraan verbonden kosten, af en laat de loonkostensubsidie gewoon bestaan. Achteraf te
betalen bij inlevering van de maandelijkse loonbriefjes per half jaar of bij inlevering van de
jaaropgaaf. Simpel en voor iedereen te hanteren. Dit is vele malen beter dan een groep die
al heel wat klappen heeft moeten opvangen, steeds verder weg te voeren van de betaalde
arbeidsmarkt.
EAPN is van mening dat het kabinet het loondispensatieplan moet schrappen. Het
loondispensatieplan is in strijd met het VN-verdrag Handicap. Het schaadt de
mensenrechten en maakt mensen met een arbeidsbeperking tot tweederangs werknemers,
de arbeidsvoorwaarden gaan erop achteruit en er is geen pensioenopbouw.
Volgens het VN-verdrag mag de regering gehandicapten niet in inkomen achteruitzetten,
(sociale zekerheid artikel 28 van het verdrag)
“Staten die partij zijn moeten zorgen voor een al maar betere sociale positie van
gehandicapten” en “Gehandicapten dienen niet in de armoedeval te komen en hun sociale
positie moet als maar meer onderdeel zijn van een betere sociale positie in staten waar zij
leven”
Volgens artikel 27, Arbeid, mogen gehandicapten niet minder worden betaald als burgers
zonder handicap, duidelijk mag zijn dat de loondispensatie betekent dat de positie van de
gehandicapte werknemer minder waard wordt en daarmee handelt de regering in strijd met
het VN-verdrag Handicap. Het college voor Rechten van de Mens geeft aan dat de regeling in
strijd is met het recht op gelijke behandeling.
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Voor alle helderheid even de drie mogelijkheden op een rij.
Loondispensatie is bedoeld voor werknemers met een Wajong-uitkering.
Bij loondispensatie betaalt de werkgever tijdelijk minder loon aan een werknemer omdat hij,
vastgesteld door een verzekeringsarts en arbeidsdeskundige –en eventueel tijdelijk- minder
aankan dan de andere werknemers. Voorwaarde is dat de werknemer een Wajong-uitkering
heeft.
UWV vult het loon van de Wajonger dan aan tot maximaal het bedrag dat hij ontving
voordat hij bij de werkgever ging werken. De loondispensatie kan een half jaar tot 5 jaar
duren. Verlenging is mogelijk, maar uiteindelijk moet de werknemer hetzelfde gaan
verdienen als andere werknemers.
Een loonwaardebepaling is een onderzoek op de werkplek waarbij de loonwaarde van
werknemers met een arbeidsbeperking ten opzichte van werknemers zonder beperking
wordt gemeten en vastgesteld.
De werkgever vraagt loondispensatie aan met het formulier Aanvraag loondispensatie
Wajong. Een arbeidsdeskundige van UWV beoordeelt dan of de werknemer minder
presteert door zijn ziekte of handicap. Met dit oordeel stelt de arbeidsdeskundige vast
hoeveel loon de werkgever moet betalen.
NB - “Begin september 2018 - besloot het kabinet vrij plotseling, onder de grote
maatschappelijke druk die was opgebouwd, ook al ontkende men dit, af te zien van het idee
loondispensatie. Daardoor is ook het eventueel door de regering zelf ondermijnen van het
wettelijk minimumloon voorlopig van de baan. Ja, voorlopig, want we weten uit het verleden
maar al te goed dat men een idee heeft, het uitprobeert, bij grote druk intrekt en dan later
weer op tafel legt en uitvoert. We zullen dus waakzaam moeten blijven.”

Loonkostensubsidie
De loonkostensubsidie is bedoeld voor werkgevers die iemand met een ziekte of handicap in
dienst nemen.
De werkgever vraagt de loonkostensubsidie aan voor de werknemer, als deze minder dan
het minimumloon kan verdienen, bij de gemeente waar de werknemer staat ingeschreven.
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De loonkostensubsidie vergoedt het verschil tussen loonwaarde en minimumloon. Het is
bedoeld voor werknemers die vallen onder de doelgroep van de banenafspraak.

Kinderarmoede
Sinds 2017 staat jaarlijks 100 miljoen ter beschikking om de bestaande kinderarmoede aan
te pakken en nieuwe te voorkomen. Verleden jaar is iedereen druk geweest om nieuwe
mogelijkheden te exploreren en zijn er heel wat nieuwe initiatieven ontstaan en opgestart.
Ondanks al deze inzet blijft de kinderarmoede toenemen: waren er in 2016 400.000
kinderen die in armoede leefden, in 2018 zijn dat er 420.000. Welke effecten het extra geld
uiteindelijk zal hebben, weten we over een jaar of twee. Dan zal moeten blijken of de extra
100 miljoen en de enorm toegenomen economie er voor gezorgd hebben dat het aantal
kinderen dat in armoede leeft flink is afgenomen.
Feit is in ieder geval wel dat we zien dat er instellingen zijn die bij de uitvoering betrokken
zijn, die kinderen die naar de middelbare school gaan met een 2-hands laptop uitrusten of
een laptop per gezin vastleggen. Dat is allesbehalve in de geest van wat staatssecretaris
Klijnsma voor ogen had toen ze de extra gelden ter beschikking stelde. Zij wilde dat de
armoede de kinderen niet belemmerde. Dat is iets anders dan ze afschepen met
tweedehands materiaal, want dat zorgt ervoor dat ze vanaf de start op de middelbare school
op achterstand geraken!

Werkloosheid
Werkloosheid en zeker langdurige werkloosheid slaat een gat in het zelfvertrouwen en in de
hoop op een toekomst van mensen. Dit heeft grote gevolgen voor hen, maar tevens voor de
maatschappij, want als zij zich erbij –moeten- neerleggen niet meer aan de bak te komen,
kost dat voor de rest van hun leven geld. Dat is de reden dat EAPN NL blijft pleiten en gepleit
heeft, bij de staatssecretaris van SZW, bij politici en waar het maar kan om gesubsidieerde
banen te creëren. Wij staan daarin niet alleen, zoals uit dit stuk van Divosa (de vereniging
van directeuren van sociale diensten) blijkt:
Divosa begrijpt dat het kabinet voorzichtig reageert op een aantrekkende arbeidsmarkt.
Toch doen de sociale diensten een klemmend beroep op het kabinet om meer te investeren
in de 131.000 mensen die sinds 2009, het begin van de crisis, in de bijstand zijn gekomen.
14

Volgens Divosa-voorzitter René Paas is het risico anders groot dat zij de aansluiting met de
arbeidsmarkt kwijtraken.
Divosa constateert dat de regels in de bijstand mensen belemmert om een part time - of
tijdelijke baan aan te nemen, terwijl in de praktijk blijkt dat dit vaak de opstap naar betaald
werk zijn kan. Wij constateren dat het voor mensen ook vaak moeilijk is om actief
vrijwilligerswerk in te vullen. Feit is echter dat vrijwilligerswerk helpt te voorkomen dat men
in een isolement terecht komt. Hoe belangrijk dit is, geeft professor Ulrich Hegel van de
Duitse stichting Hulp bij depressies aan:
Van de oudere werklozen –boven de 45 jaar- is waarschijnlijk de helft psychisch ziek, waarbij
slechts 10% in behandeling is. Worden mensen goed behandeld –en dat kan soms wel jaren
duren- dan groeit de kans op re-integratie. Maar, zoals gezegd, dat vereist goede
behandeling en kost tijd.
De regering wijst gesubsidieerde banen af. Jammer, want de Duitse regering laat zien dat het
wel kan door 150.000 van deze banen te creëren om zo langdurig werklozen een nieuwe
kans te geven.
Voor Nederland geldt dat de regelluwe/regelvrije bijstand experimenten, zoals die in Utrecht
gaan starten in 2018, interessant zijn. Zal dit een nieuwe opstap worden voor langdurig
werklozen om weer een betaalde baan te vinden?
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Abraham
50 jaar geleden leefden we in een tijd van verandering, van nieuwe keuzes, van studenten,
die samen met de arbeiders(beweging) voor verandering wierven. De sociale aspecten
gingen een grotere rol spelen. Dit leidde in Nederland tot de wet op het minimumloon, die
door het Kabinet de Jong, werd ingevoerd voor iedereen die 25 jaar of ouder was. Twee jaar
later werd die leeftijdsdrempel naar 23 jaar verlaagd. Het kabinet Rutte/Asscher heeft de
leeftijd inmiddels naar 22 jaar verlaagd en het ligt in de bedoeling dat het per 1 januari 2019
naar 21 jaar verlaagd zal worden.
Het wettelijk minimumloon wordt op 27 november 50 jaar oud. Een mijlpaal, zeker gelet op
het feit dat hieraan de minimuminkomens gekoppeld zijn. Althans een deel daarvan nog
steeds gekoppeld is. Het eerste minimumloon bedroeg 100 gulden = 45 euro per maand
bruto. We zullen tijdens de EMINconferentie op 4 oktober 2018 stil staan bij dit heugelijke
feit. Ter vergelijking: Duitsland kent sinds 3 jaar een wettelijk geregeld minimumloon. Laten
we als Nederland voorop blijven lopen en anderen ondersteunen dit goede voorbeeld over
te nemen. Dat is een van de redenen waarom we als EAPN NL blij zijn met het EMIN proces.

Een sociale EU?
In 2017 ondertekenden de EU-lidstaten, tijdens een plechtige bijeenkomst in Gothenburg,
waar ook de voorzitter van EAPN (Europa) Sergio Aires aanwezig was, de Europese Pijler van
Sociale Rechten. Sindsdien wordt door de Europese Commissie, en anderen zoals EAPN,
gewerkt aan de invoering van de Pijler. Het EMIN proces staat in direct verband hiermee,
zoals artikel 14 laat zien:
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Minimuminkomen
Iedereen die over onvoldoende middelen beschikt, heeft het recht op adequate
voorzieningen voor een minimuminkomen om in alle levensfasen een waardig leven te
kunnen leiden, en op praktische toegang tot goederen en diensten die de zelfredzaamheid
van mensen bevorderen.
Voor mensen die tot werken in staat zijn, moeten de voorzieningen voor een minimum
inkomen worden gecombineerd met prikkels om (weer) actief te worden op de
arbeidsmarkt.

Professor Hendrik Vos van de universiteit Gent zegt over de sociale EU het volgende:
“De Europese doelstellingen inzake armoede of werkgelegenheid zijn niet in harde wetten
vertaald. Lidstaten hebben wel plechtig beloofd om hun best te doen om de streefcijfers te
behalen, maar ze willen niet gestraft worden als er toch iets fout loopt (en er loopt veel fout).
Ze kozen voor een alternatieve benadering, die in het Europees jargon de "Open
Coördinatiemethode" wordt genoemd. De doelstellingen worden wel scherp geformuleerd,
alle lidstaten rapporteren jaarlijks over hun vooruitgang, er worden conferenties
georganiseerd waarop "goede voorbeelden" worden besproken, en in tabellen worden de
landen met elkaar vergeleken. Maar ze krijgen geen sanctie als ze het doel niet halen.
Dat is een bewuste keuze van de lidstaten: ze willen wel aangemoedigd en geholpen worden
door de Unie, maar finaal willen ze zelf nog hun eigen werkgelegenheidsbeleid voeren. Ze
willen zelf aan armoedebestrijding doen, zonder het risico te lopen dat ze door Europa
worden gesanctioneerd als ze een of ander doel niet halen.
Voor sommige landen lijkt dit alles veel minder een prioriteit dan voor andere. Het gevolg is
dat de Europese plannen wel spectaculair lijken, met al die straffe cijfers, maar dat er in de
praktijk niet veel van in huis komt.”
Zoals uit de woorden van professor Vos al blijkt, is er veel lucht tussen wat de EU graag zou
willen en wat de lidstaten bereid zijn te doen. Toch is het belangrijk dat de EU zich met de
aanpak van armoede en uitsluiting blijft bemoeien, want het helpt ons als network om met
de overheid steeds weer die zo broodnodige discussies te voeren die tot een positieve
verandering moeten voeren.
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Dat doen we doordat we onder andere worden uitgenodigd om als stakeholder ons zegje te
doen bij de vaststelling van het jaarlijkse Nationaal Hervormingsprogramma. Bijlage 2 geeft
weer wat we dit jaar ingebracht hebben, en ook aan de Vaste kamercommissie SZW
gestuurd hebben.

Tot slot
We hebben een zeer brisant thema bewust tot het eind bewaard, want dit jaar brandde de
discussie die wij als beweging al zolang voeren weer op: moet je mensen in de bijstand wel
of niet straffen en wat levert zoiets op. Onderzoek van de universiteit Groningen dat
landelijke bekendheid kreeg, laat zien dat het niets oplevert en eerder het tegengestelde van
wat men wil bereiken bewerkstelligt. Dat heeft inmiddels ook de Duitse SPD begrepen, die
momenteel pleit om jonge Hartz IV (een uitgeklede bijstand) ontavngers niet langer te
sanctioneren. Helaas liggen de coalitiepartners CDU en CSU dwars, maar wie weet zullen ook
zij op een gegeven moment het licht zien.
Dat dit geen nieuw onderwerp is, laat onderzoek van Harvard en het MIT zien (artikel van De
Correspondent):
Onderzoekers van de Amerikaanse universiteiten Harvard en MIT vergeleken zeven grote
programma’s waarin arme mensen geld krijgen van de overheid. Worden ze lui van dat geld?
Integendeel, mensen hoeven niet gepamperd en gecontroleerd te worden om iets te maken
van hun leven.1
Terwijl landen als Nederland en België in de afgelopen dertig jaar hebben ingezet op meer
controle, is er in het zuiden van de wereld iets heel anders aan de hand. Van Brazilië tot
Indonesië zijn cash transfers dé vorm van sociale zekerheid aan het worden. De vraag dringt
zich op: zou dit systeem ook werken in rijkere landen?
Waarschijnlijk wel. Het beschikbare bewijs – bijvoorbeeld van de grootschalige experimenten
die in de jaren zeventig in Canada en de VS zijn uitgevoerd – suggereert dat ook westerlingen
iets willen maken van hun leven.

1

https://decorrespondent.nl/3694/nieuw-onderzoek-toont-aan-van-een-uitkering-word-je-helemaal-niet-

lui/390903305936-a4b9e016
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Duizenden huishoudens werden indertijd boven de armoedegrens uitgetild en vrijwel
niemand ging luieren. Het aantal werkuren nam weliswaar iets af, maar dit werd
gecompenseerd doordat mensen langer naar school gingen of naar een betere baan zochten.
En toen onderzoekers later nog een keer naar de administratieve data van de overheid keken
(in plaats van naar de uren die mensen zelf hadden gerapporteerd) bleek dat er helemaal niet
minder was gewerkt.
Natuurlijk zijn er altijd profiteurs en fraudeurs te vinden, maar die vind je in alle lagen van de
bevolking en in alle beroepen. Hoe komen we anders aan witte boorden criminaliteit en
belastingontduiking? Feit is echter dat mensen in de bijstand gezien worden als een soort
van kleine crimineel die wel iedere maand geld wil, maar daar niets tegenover wil stellen.
Met de Landelijke Kaderscholing Uitkeringsgerechtigden hebben zelforganisaties, zoals het
Landelijk WAO Beraad, het Landelijk Steunpunt Vrouwen en de Bijstand en het
Samenwerkingsverband Mensen Zonder Betaald Werk/Landelijk Netwerk Cliënten Overleg al
in de jaren 90 van de vorige eeuw en in het eerste decennium van deze eeuw laten zien dat
mensen graag mee willen werken aan verandering. Dat dit er zelfs toe kan leiden dat men
weer een betaalde baan vindt, daarbij niet gehinderd door een arbeidsbureau of zoals het
nu heet Werkplein. Helaas zijn dit soort initiatieven te veel afhankelijk van de waan van de
dag en van politici en ambtenaren die zelf ook in alternatieve routes geloven. Zo heeft de
LKU moeten besluiten te stoppen, omdat het ministerie van VWS de kleine jaarlijkse subsidie
beëindigde. Daarmee kwam ook een eind aan een bijna 20 jaar durende samenwerking met
een trainingsinstituut, waarmee men ook, samen, trainingen en cursussen voor
cliëntenraden ontwikkelde en aanbood. Steeds weer blijkt dat dit soort initiatieven
dringend noodzakelijk zijn.
Helaas ontbreekt daarvoor de financiële ondersteuning. In 2018 begeleiden we, vol goede
moed, een nieuw lokaal samenwerkingsinitiatief, ontstaan vanuit de samenwerking rondom
de EMIN bustoer. We zullen zien waar dit heen voert.
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Bijlage 2

Reactie van EAPN Nederland op het concept Nationaal Hervormingsprogramma 2018
We zijn verheugd ook dit jaar een bijdrage te kunnen leveren, als stakeholder, aan het
Nationaal Hervormingsprogramma 2018 (NHP). We doen dit op onze geheel eigen wijze,
waarbij we ook voorstellen voor veranderingen inbrengen, evenals oplossing, suggesties,
ideeën, die afkomstig zijn uit workshops, discussies, bijeenkomsten met mensen uit de
verschillende doelgroepen.
Gelukkig gaat het weer beter met Nederland en daalt de werkloosheid. Jammer dat dat niet
voor iedereen geldt. Wat we, nu de economie boomt, zien is dat de uitsluiting toe- in plaats
van afneemt. Dat begon al in 2017, op het moment dat de –toenmalige- minister van
Financiën, Dijsselbloem, opmerkte dat de lonen omhoog kunnen, gezien de economische
lente die begonnen was. Korte tijd later werd dit herhaald door premier Rutte en zei ook de
directeur van de Nederlandse bank iets soortgelijks. Hoezo, zo zal menigeen nu denken, is dit
een toename van de sociale uitsluiting? Vanuit ons zicht is dat heel helder, er wordt namelijk
niet over de verbetering van de inkomens, maar van de lonen gesproken. Op dat moment
geldt het dus niet voor hen die geen loon –meer, of nog niet- hebben. Mensen die
afhankelijk zijn van het minimuminkomen, de bijstand, de AOW, de NAW of anderszins.
Maar ook voor hen die, in het bezit van een betaalde baan, de trieste toevoeging ‘werkende
armen’ hebben gekregen. Dat moet ons inziens dus anders, zoals we onder het kopje EMIN
uit zullen leggen. Zeker nu de economische zomer volop aan de gang is.
Wat verder opvalt is dat er –weer- door de Europese Commissie gewezen wordt op de wijze
waarop we afspraken gemaakt hebben over het wonen. Waar de overheid het kopen van
een eigen woning promoot, tikt de Commissie tegen het raam met opmerkingen over de
hoogte van de schuld, de hypotheekrenteaftrek en, opmerkelijk, over de huren, die volgens
Brussel kunnen stijgen.
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Ook hier nemen we de ruimte om op terug te komen, met name waar het de huren betreft
en de voor de lage inkomens geldende mogelijkheid voor huurtoeslag.
Een derde onderwerp dat we, zeker niet alleen, steeds weer aansnijden, zijn de schulden.
Onlangs is er een Hearing over dit belangrijke onderwerp geweest, die vanuit de Tweede
Kamer werd georganiseerd en waarvoor wij uitgenodigd zijn een paper te leveren. Daarbij
kijken we ook naar de rol van de overheid, als medeveroorzaker van schulden.
Het kan niet anders dan dat EAPN Nederland deze reactie gebruikt om een lans te breken
voor de ervaringsdeskundigen, hun opleidingen, hun mogelijk toekomstige rol en de
belemmeringen waarmee ze te maken kunnen krijgen.
Aan het eind, maar zeker niet omdat het minder belangrijk zou zijn, komt de Europese Unie
aan bod. Als deel van de grootste niet-gouvernementele organisatie binnen de Unie hebben
we een unieke positie om hierover onze mening te geven.
Dat geldt voor de EU die voor de uitdaging staat die een eventuele Brexit met zich mee
brengt en voor de EU die met de Social Pillar de weg naar een socialer Europa heeft
geopend.

De bestaande werkelijkheid in kaart brengen, helpt ons oplossingen te
vinden die effectief zijn.
Noami Klein

1. European Minimum Income Network (EMIN)
In 2013 startte een proces dat gericht is op
1. het creëren van een minimuminkomenvoorziening in alle EU lidstaten
2. het creëren van een voorziening die adequaat is en toegang tot de samenleving verschaft.
Het European Minimum Income Network (EMIN) is een samenwerkingsproces van het
European Anti Poverty Network (EAPN), de Europese vakvereniging (ETUC) en de Universiteit
van Antwerpen. Dit wordt ondersteund door de Europese Commissie en het Europees
Parlement.
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Dit jaar zullen er van eind april tot eind juni twee EMIN touringcars door de hele EU rijden,
gericht op het informeren over wat een adequaat minimuminkomen is en waarom dit zo
belangrijk is voor zowel de sociale- als ook economische samenhang van een maatschappij.
Op 24 mei arriveert de bus in Eindhoven, op 25 mei in Utrecht en op 26 mei zal in de
Europese culturele hoofdstad Leeuwarden zijn. Samen met een coalitie van organisaties zal
de aanwezigheid van de bus gebruikt worden om te werven voor een adequater
minimuminkomen in ons land en om informatie te verstrekken over al de activiteiten die in
het kader van de aanpak en het voorkomen van armoede georganiseerd worden door de
deelnemende groepen.
Waarom is dit zo belangrijk?
Zoals we reeds schreven, gaat de discussie over het verhogen van de lonen. (concept NHP,
pag. 18: “vooral werkenden”) Ook de directeur van het Centraal Planbureau, mevrouw van
Geest, zei dit deze week nog eens expliciet. Door de lonen wel fors te laten stijgen en de
minimuminkomens alleen met inflatiecorrectie, wordt de al bestaande inkomenskloof verder
vergroot. Dat is slecht voor hen die afhankelijk zijn van dat minimuminkomen en voor de
binnenlandse economie. Het is slecht voor kinderen, die in armoede opgroeien, voor
ouderen die hun laatste jaren in armoede slijten, voor hen die maar niet uit de schulden
kunnen komen of door de laagte van hun inkomen er in terecht komen. Waar we ons zorgen
over maken, is de stijging van de BTW. Doordat dit een stijging van het lage tarief betreft,
geldt dat de lage inkomens daardoor onevenredig hard getroffen worden. Het veroorzaakt
een heel scala aan extra maatregelen, regelingen en ondersteuning en zo kost dat
‘repareren’ meer dan het eenvoudig volledig mee laten stijgen van het laagst mogelijke
inkomen, de bijstand, de AOW, de NAW, enzovoorts met de loonontwikkelingen.
EAPN NL roept de regering dan ook op het minimuminkomen, naast de gebruikelijke
halfjaarlijkse verhoging, een extra impuls van 5% te geven over de jaren 2018-2020. Dat
betekent een extra verhoging per 1 juli 2018 van 2%, op 1 juli 2019 van 1,5% en op 1 juli
2020 van eveneens 1,5%. Zo zien ook zij die in de hoek zitten waar, zowat alle, klappen
vallen dat ze niet uitgesloten en vergeten worden. Op die manier kunnen alle Nederlanders
profiteren van de voorspoed. Dit sluit ook mooi aan bij wat het concept NHP op pagina
vermeld, als Aanbeveling van de Raad, 3.1.1: “de binnenlandse vraag te ondersteunen”.
We willen hier wel opmerken dat deze extra verhoging geen onderdeel moet uitmaken van
de reeds voorgenomen belastingverlaging. Het gaat om een extra verhoging!
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EAPN NL is niet de enige die van mening is dat het minimuminkomen omhoog moet. Uit de
Factsheet van de werkgroep ‘Armoede & Schulden” van de G32, waarin we zitting hebben,
blijkt dat mensen met een minimuminkomen op jaarbasis 2400€ tekort komen. De Factsheet
Armoede van Divosa gaat zelfs nog een stap verder en komt uit op een jaartekort van rond de
3000€.
2. Wonen
Ooit hanteerde de overheid een vuistregel dat wonen niet meer dan 16% van het bruto
inkomen mocht kosten. Het lijkt alsof dit nooit bestaan heeft. Wonen is voor veel mensen
een enorme kostenpost die bijdraagt aan hun leven in armoede, hun schulden of hun kans
om in schulden of armoede terecht te komen. Dit geldt overigens niet alleen voor hen die
een woning huren. Een huis kopen kan dan een probleem worden wanneer een zogenaamd
life event, een wezenlijke verandering van de omstandigheden, ontstaat. Dan kan een
hypotheek een molensteen worden, die je in de afgrond sleurt.
In onze nota ‘Oorzaken schulden en wat het veroorzaakt’ staat
“Menigeen, waaronder ook zzp-ers, heeft met lede ogen moeten toezien dat de afdracht voor
de hypotheek niet meer op te brengen is, door verlies van de baan, door scheiding, door
minder opdrachten verliest men inkomen. Wanneer de bank het onderpand (het huis) in
eigendom neemt, blijven de voormalige eigenaren wel gewoon zitten met de aflossing van
vaak een fors deel de hypotheek (vaak voor de rest van hun leven). Je hebt hierdoor schulden
en moet betalen voor iets wat niet meer in jouw bezit is.”
Voor hen die aangewezen zijn op een huurwoning geldt dat het toenemend moeilijker
geworden is om een huurwoning bij een woningcorporatie te krijgen. Daardoor zijn steeds
meer mensen aangewezen, zoals het woonbeleid dat noodgedwongen veroorzaakt, op de
particuliere woningmarkt. Hier ontstaan de volgende problemen.
1. De huren zijn vaak –veel- te hoog.
2. De deur naar huurtoeslag is vergrendeld.
3. De voorwaarden voor huurtoeslag zorgen er voor dat mensen, met lage inkomens,
buiten de boot vallen.
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4. Particuliere verhuurders eisen dat een nieuwe huurder, aantoonbaar, minimaal 3,5
tot 4 keer de huur bruto verdient. Daarmee sluiten ze, heel bewust, de lage inkomens
uit.
5. Komt er al een huurwoning bij een corporatie vrij, dan moet je of een jarenlange
wachtlijsttijd kunnen aantonen of, in sommige gevallen, geluk hebben bij de loting.
Het aantal inschrijvingen op aangeboden huizen laat zien hoeveel nood er is, hoeveel
mensen op zoek zijn naar een betaalbare woning.
6. Bij sommige vormen van particuliere bewoning (noodgedwongen) kan je je niet
inschrijven in de gemeente waardoor rechten op o.a. bijstand en schuldhulpverlening
ook niet kan. Hierdoor een visuele cirkel van ellende veroorzakend (voorbeeld
verhaal http://onskantelhuis.nl/2018/03/11/de-big-why-van-sandra/ )
7. Het aantal mensen dat, noodgedwongen anti-kraak woont, blijft maar stijgen,
evenals het aantal dat, ook noodgedwongen, op een vakantiepark gaat wonen. Waar
wederom het probleem van ‘inschrijving’ mensen extra buitensluiten van ‘hulp’ om
hun leven weer op orde te krijgen (zie voorbeeld bij punt 6).
Wat opvalt is dat er in het concept NHP staat:
“De lastenverlichting in de inkomstenbelasting is van belang, maar het kabinet schrapt
bijvoorbeeld ook de harde inkomensgrens in de huurtoeslag. Huurders die iets meer gaan
verdienen, verliezen daardoor niet meer ineens hun hele huurtoeslag.”(pag. 26)
Dit is een positieve actie, waarbij we graag willen voorstellen om de maximale
inkomensgrens voor huurtoeslag, vanaf 1 april 2018, aan de hoogte van het mediane
inkomen te koppelen. Op die manier stijgt de grens dan ook ieder jaar door de stijging van
de mediaan.
Een tweede probleem bij de huurtoeslag is het bevriezen van de maximale huur op 710€.
Probleem met huurtoeslag.
In 2014 was de maximale huur, inclusief servicekosten, om in aanmerking te komen voor
huurtoeslag, 699€
In 2015 is de maximale huur voor de huurtoeslag, inclusief servicekosten, verhoogd naar
710€. Sindsdien is ze niet meer verhoogd. Dit betekent dat mensen door de huurverhoging
uit de toeslag vallen.
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Stel dat de maximale huur voor de huurtoeslag was meegegroeid: 2015 met 2% naar 724,
2016 met 2 % naar 738, 2017 met 2% naar 753, dan zou ze in 2018, bij een stijging van 2% op
768€ moeten staan. Zo wordt een van de redenen waardoor mensen in de schulden kunnen
geraken aangepakt, doordat mensen niet uit de huurtoeslag vallen.
Nu is de situatie zo dat mensen die in 2014 een huur van 650€ betaalden, inmiddels door
alle stijgingen boven de maximale huur liggen en dat ieder jaar een nieuwe groep uit de
huurtoeslag valt.
Mensen worden geconfronteerd met een, vaak forse, inkomensterugval, die ze proberen
ergens op te vangen. Is het inkomen laag, zoals bij veel mensen die huurtoeslag nodig
hebben, dan valt er niet veel meer op te vangen. Gevolg is dat, na een paar maanden, een
tekort is ontstaan en dat dan ook de huur niet betaald kan worden. Dit kan het
beginmoment zijn van schuldenopbouw.
De staat verdient door deze actie aan huurtoeslag, maar zou uiteindelijk wel eens veel
duurder uit kunnen zijn door de kosten die schuldhulpverlening, incasso’s, bewindvoering en
noem maar op, kunnen veroorzaken.
De maximale huurgrens voor huurtoeslag moet dringend verhoogd worden, per 1 april 2018,
om te voorkomen dat nog meer mensen in de problemen geraken.
Probleem drie: de huurverhogingen
Probleem drie zijn de huurverhogingen die al jaren niet in overeenstemming zijn met de
stijging van de inkomens. EAPN NL is het niet eens met de Europese Commissie dat de huren
in Nederland verder omhoog zouden zijn. Huren dienen betaalbaar te zijn. Dat moet het
uitgangspunt zijn. Huren zijn geen melkkoe, waar zoveel mogelijk uitgehaald wordt,
ongeacht of de mensen ze nog kunnen betalen of niet. Het steeds verder verkleinen van de
sociale huursector heeft meer schulden en mensen in de problemen gebracht en meer
woningzoekenden opgeleverd die met hun rug tegen de muur zichzelf moeten overleveren
aan de nog duurdere particuliere woningsector.
Is de verzakelijking en vermarkting van huren dit allemaal waard? Wij vinden van niet. Tijd
voor verandering van dit beleid, terug naar betaalbaar en kwalitatief goed wonen voor
iedereen.
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3. Schulden
Twee oorzaken waardoor schulden kunnen ontstaan, hebben we hierboven genoemd. De
eerste komt doordat je, langdurig, aangewezen bent op een minimuminkomen, dat niet
voldoende is, waardoor je steeds verder afglijdt. De tweede oorzaak ontstaat, doordat je uit
de huurtoeslag valt bij de eerstvolgende huurstijging of loonstijging. Of dat je er niet voor in
aanmerking komt. Allemaal oorzaken voor opbouw van schulden die niet door gedrag van
mensen worden veroorzaakt, maar door het systeem en bijbehorende beleid.
We hebben namelijk vreemd genoeg met een overheid te maken die aan de ene kant
organisaties financiert, zelf actief is en wordt en gemeenten oproept om schulden te
voorkomen. Bijvoorbeeld samen met anderen, jongeren vertelt dat een iPhone en een ruim
abonnement tot schulden kan leiden en vervolgens zelf diezelfde jongeren opzadelt met een
studieschuld, die kan oplopen tot tientallen duizenden euro’s. Tijdens een workshop in het
kader van EMIN, op de Hogeschool NHL Stenden te Leeuwarden, vertelden deelnemende
studenten dat ze, als ze klaar zijn minimaal 40.000, en sommigen zelfs tot 60.000€
studieschuld opgebouwd hebben. Dat is een zwaar begin van hun carrière, zeker wanneer je
niet snel een prima betaalde baan vindt en direct een belemmering voor als je als
ondernemer wilt starten. Uit de discussies tijdens de workshop zijn allerlei leuke voorstellen
ontstaan, die te vinden zijn op www.emin-eu.net . De meest inventieve en voor alle partijen
meest lucratieve stellen we graag aan u voor.
De startende ondernemer, die na het behalen van het diploma HBO, mensen in dienst neemt,
krijgt voor ieder personeelslid dat na de proeftijd een vast contract aangeboden krijgt voor
minimaal 28 uur per week, een korting op de studieschuld van 10%. Deze regeling duurt 10
jaar.
Dit voorstel sluit ons inziens mooi aan bij het in het concept NHP gestelde […]het
institutionele kader en het ondernemingsklimaat verbeteren, knelpunten voor investeringen
wegwerken, innovatie bevorderen, banencreatie stimuleren en ongelijkheid terugdringen [..]
(pagina 14)
Een tweede, eveneens innovatief voorstel willen we u ook niet onthouden.
Iedere startende ondernemer krijgt voor het eerste jaar een maandelijks minimuminkomen,
ongeacht de opbrengst van het bedrijf. Dit kan met maximaal 6 maanden verlengd worden.
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Zo heb je een basis en kun je gericht bouwen, zonder steeds met grote financiële zorgen
geconfronteerd te worden.
Net als EAPN NL, tonen ook deze jonge mensen dat ze graag Samen op zoek gaan naar
positieve verandering, waarbij ze het niet schuwen om hun eigen rol te spelen en ter
discussie te stellen. Wat een prachtige toekomst kan Nederland ontwikkelen door hen en
heel veel andere jongeren bij de visie ontwikkeling voor Nederland 2030 te betrekken.
4. De armen, uitgeslotenen, de ervaringsdeskundigen op het gebied van armoede ofwel op zoek
naar actieve insluiting
Actieve insluiting begint bij acceptatie. Acceptatie dat niet iedereen kan voldoen aan het
ideale rolmodel, waarin een betaalde baan de kern is. Voor bepaalde groepen is dit
misschien wel hun droom, maar is tegelijkertijd de realiteit keihard.
Dankzij de opleidingen voor ervaringsdeskundigen kan hierin een positieve verandering
gebracht worden. Voor een bepaald deel van de totale groep, laat dat wel vanaf de start
helder zijn. Want niet iedereen kan een opleiding ervaringsdeskundigheid volgen. Omdat
niet iedereen hier geschikt voor is, omdat er niet genoeg plekken zijn en omdat mensen ziek
zijn, uitgeblust, depressief of kansloos. Voor hen zijn hele andere trajecten nodig.
Het probleem dat EAPN NL ziet, ontstaat nadat de opleiding met succes wordt afgerond.
1. Wie wil mij?
2. Kan ik nu weer mijn eigen brood verdienen?
3. Of, wordt het een verhaal van behoud met uitkering, als ik al ergens een plek kan
veroveren?
Een geheel andere vraag is op welke wijze de –lokale- overheden de vraag van
ervaringsdeskundigen om binnen hun –sociaal- domein een rol te krijgen, zal beantwoorden.
1. Hoeveel ED (ervaringsdeskundigen) wil men binnen de eigen organisatie? Welke
taken heeft men voor ogen?
2. Hoe wordt de betaling geregeld?
3. Worden het tijdelijke contracten of worden de ED echt ingebouwd? Wordt dus
beleidsmatig gewerkt aan verandering?
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4. Op welke wijze zal het kabinet een bevorderingsgolf opzetten om overheden op te
roepen, te enthousiasmeren, om de ED een echte plek te geven?
Een tweede probleem, waar ED’s tegenaan lopen zit hem in het feit dat de ED die aan de slag
is gegaan met de persoonlijke verwerking en ontwikkeling en ‘gekanteld’ is, vaak te maken
krijgt met uitvoerders en beleidsmedewerkers die niet met de ED’s weet om te gaan omdat
zij nog niet (mee) gekanteld zijn. Dat is te herkennen aan bijvoorbeeld het niet erkennen
van het werk van de ED als ‘waardevol werk en als prachtige tegenprestatie’ en de ED bijna
te blijven achtervolgen met het ‘gij zult moeten werken’ beleid, want anders….
Kunnen we geen antwoorden op al deze vragen vinden, dan zal deze innovatie op het gebied
van Actieve Insluiting een langzame dood sterven. Dit geldt overigens eveneens voor de
experimenten met regelluwe bijstand. Om uit deze experimenten waardevolle
veranderingen te kunnen halen, zal tevens gekeken moeten worden naar wat er in de
praktijk aan systemische belemmering aangepast zou moeten worden, om het succes uit de
experimenten, landelijk en duurzaam te maken.
EAPN NL pleit voor basisbanen. Banen die ED’s, na een aanlooptijd, een echte plek in de
organisatie geven met een fatsoenlijke financiele waardering. Daarbij kan er gekeken
worden naar de ontwikkeling hiervan in de zorgsector, die werken met ervaringswerkers.
Banen die ingezet kunnen worden om ED’s een aanwinst te laten zijn binnen een
organisatie. Op die manier bereiken we tenminste tweedingen:
1. de organisatie wordt er beter van en ziet niet met lede ogen goede arbeidskrachten
vertrekken of teleurgesteld afhaken omdat ‘in dienst nemen’ niet mogelijk zou zijn.
2. de ED wordt er financieel wijzer van, weet dat de kans op groeien er is en velen zullen
zich daar graag voor inspannen
Deze vorm van actieve insluiting heeft alles in zich om zeer succesvol te zijn.
EAPN NL heeft met het door het ministerie van SZW ondersteund project “Inzet ED op lokaal
sociaal domein” kaders benoemd waarbinnen actieve insluiting succesvol zijn kan en
vanwege haar kennis op dit gebied bij uitstek de deskundige om experimenten mee op te
starten die dit proces positief kunnen beïnvloeden.
Zoiets moet in de ‘rijke’ jaren gedaan worden, zodat, als er weer “magere” jaren komen,
mensen niet weer in kansloosheid terug worden gezet. (concept NHP, pagina 14, bijdragen
tot sociale inclusie en integratie op de arbeidsmarkt).
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In dit kader willen we graag wijzen op de brief die EAPN NL in april 2016 aan staatssecretaris
mevrouw Klijnsma stuurde over de inzet van mensen met een beperking als administratief
ondersteuner bij bijvoorbeeld wijkagenten. Het department heeft ons destijds laten weten
dat de brief ook doorgestuurd was naar Binnenlandse Zaken en Veiligheid en Justitie. Helaas
is het sindsdien erg stil geworden, wat wellicht betekent dat ons voorstel in het vierkante
archief beland is. Dat zou jammer zijn, omdat het wel degelijk de moeite waard is om mee te
experimenteren. Iemand met een beperking die zich kan inzetten als ondersteuner voor de
wijkagent, is een out of the box oplossing wat snijdt aan twee kanten. De persoon met een
beperking kan laten zien wat zij/hij aan talenten heeft en de wijkagent komt meer aan zijn
taak, het zichtbaar in de wijk aanwezig zijn, toe.
5. De Europese Unie
We leven in een vreemde tijd. Landen, zoals Nederland, laten zich wel door de regering
Trump (VS) onder druk zetten om meer miljarden in defensie te steken, maar zodra het gaat
over investeren in de Europese Unie, die ons al 73 jaar vrede brengt, gaan de beurzen dicht
en wil men zelfs besparen. Is vrede minder waard dan wapens?
Of er nu wel of geen Brexit komt, , feit is dat Europa meer geld nodig heeft. Waarbij wij heel
duidelijk willen zijn en voor onze collega’s en de miljoenen armen en uitgeslotenen binnen
de grenzen van het Verenigd Koninkrijk de wens uitspreken dat de hardliners de strijd
verliezen en men bij de EU blijft. Een ‘gezond’ Europa heeft geld nodig en dat zal van meer
landen moeten komen dan alleen maar van Duitsland. hierdoor evenredige invloed vanuit
alle EU landen realiserend. Invloed en behoud van vrede kost geld dus een extra investering
in de EU is goed besteed. en zeker omdat veel van dat geïnvesteerde geld weer terug kan
komen, via allerlei subsidies, zoals het ESF en EFRO. Waarbij wij toejuichen dat bij de
regeling binnen de ESF 20% van het Europees geld, en het lijkt er op dat de Commissie zelfs
naar 30% tendeert, besteed moet worden aan de aanpak van armoede en aan sociale
insluiting. Geld wat bijvoorbeeld ingezet kan worden om de voordelen van de inzet van ED’s
structureel te kunnen integreren bij de gemeentelijke sociale domein organisaties, inclusief
de gemeente zelf uiteraard. . In juni 2017 heeft EAPN NL de Tweede kamer een brief
gestuurd over de 20% regeling bij de ESF gelden.
Als een organisatie die mee bouwt aan een socialere EU, streeft EAPN naar een nieuwe
Europese agenda: van 2020 naar 2030. We willen dat onze armoedeagenda onderdeel is en
blijft van de EU en dat de EU haar eigen beleidsagenda vernieuwt. Zo kunnen we
waarborgen dat de armoede die binnen de EU aanwezig is, en groeiende is, de aandacht en
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aanpak blijft houden die het verdient. Dat is een van de redenen dat wij als EAPN de Social
Pillar niet slechts ondersteunen, maar ook mee uitdragen en uitwerken. Het beleidsstuk van
EAPN Europa inzake de MFF (meerjaren begroting van de EU, 2020-2027), laat dit zien.
We zijn weer een jaar dichter bij 2020 gekomen. De oorspronkelijke doelstellingen van de
2020 agenda zijn, mede door de crisis, behoorlijk in de war geschopt. Wat verheugend is, is
dat Europees Commissaris mevrouw Thyssen EAPN NL heeft toegezegd aan de ambities van
de 2020 agenda vast te houden. De manier waarop ze open staat voor suggesties, acties en
voorstellen, ook van EAPN NL, geeft ons moed. Europa is onze toekomst, is de toekomst
voor de jeugd en laat zien dat je, ondanks alle meningsverschillen en ruzies, samen sterker
en beter kunt worden.
Algemeen gesproken missen we en valt ons op dat:
* Het genderperspectief in relatie met visie op de participatieve samenleving want steeds
meer 'zorg en ondersteuning' wordt geacht opgepakt te worden door het sociale
netwerk. Dit blijkt echter geenszins realistisch.
* Het overheidsbeleid blijft inzetten op volledige participatie van iedere burger op de
betaalde arbeidsmarkt?
Zorgen voor elkaar (in de plaatst van de overheid die zorgt voor haar burgers) kost tijd en
ruimte die mensen niet hebben als hun leven grotendeels bestaat uit het invullen en
uitvoeren van betaalde arbeid. Zeker niet als dit ook nog eens 'armoedebanen' zijn
(werkende armen).
Dat draagt eerder bij aan een toename van overbelaste mantelzorgers en vermindering van
de kwaliteit van leven van de zorgafhankelijke medemens.
Tot slot nodigen we u graag uit om te kijken naar de manier waarop we als EAPN Nederland
de mensen de kans geven hun inbreng te hebben. Het kost u circa 5 minuten van uw tijd.
Voer deze link in een laat u –positief- verrassen.
https://www.youtube.com/watch?v=9lymgETr9js
We wensen u veel kijkplezier.
European Anti Poverty Network Nederland (EAPN NL) www.eapnned.nl
E: info@eapnned.nl
Quinta Ansem, voorzitter
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