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1 Armoede: de situatie bij ouderen

Zoals algemeen bekend en ook reeds eerder in deze kolommen aangehaald, vindt er 
in Nederland op uitgebreide schaal onderzoek plaats naar armoede (Braam 1997). 
Tot dusverre zijn er drie zogenaamde Armoedemonitoren verschenen (SCP en CBS 
1996-1998) en drie jaarrapporten over Armoede en sociale uitsluiting (Engbersen 
e.a. 1996-1998). Het verrichte onderzoek betreft onder meer de omvang en de sa
menstelling van de armoedepopulatie.

Kwetsbare categorieën zijn eenoudergezinnen, gehandicapten, allochtonen en 
zeker ook ouderen. Vooral op de laatste categorie richt ik hier mijn aandacht.

De recentste gegevens hebben betrekking op het jaar 1996. Onder de twee miljoen 
65-plussers bevinden zich dan ongeveer 300.000 armen. De daarbij gehanteerde 
armoedegrens is de zogenaamde lage-inkomensgrens van het CBS (SCP 1988); deze 
grens ligt ruwweg 10% boven het niveau van de AOW. Onder deze arme ouderen 
komen zeer veel alleenstaande vrouwen voor, namelijk 200.000. (Zie ook De Jong 
Gierveld e.a. 1997). Een belangrijk deel van deze ouderen is bovendien langdurig 
arm, dit is vier jaar of meer. Sinds 1996 zijn er enkele beleidsmaatregelen genomen, 
die de situatie wellicht iets hebben verbeterd (onder meer een hogere belastingaf
trek). Maar dan nog wijzen schattingen op het bestaan van enkele honderdduizenden 
arme ouderen op dit moment (Klerk en Timmermans 1998: 72). Hoewel over de 
nauwkeurigheid van deze getallen grote onzekerheden bestaan, is het duidelijk dat 
het armoedeprobleem onder ouderen niet gering is.

Is het zinvol om door te gaan met onderzoek naar de omvang van het probleem en 
vooral ook naar de veranderingen hierin, dus verandering in het aantal armen? Dit 
valt te betwijfelen als het onderzoek wordt voortgezet op de wijze waarop dat tot dus
verre is gebeurd. De tellingen zijn gebaseerd op steekproeven met zeer grote uitval, 
soms meer dan 50%, of ze zijn afkomstig van de belastingdienst. Zoals hierboven 
reeds werd opgemerkt, is over de betrouwbaarheid van dit materiaal weinig bekend 
en trends bepalen, lijkt dan ook hachelijk (Braam 1997: 74).

Daarentegen is het mijns inziens wel zinvol door te gaan met onderzoek naar de 
concrete situatie van armen en met name naar de wijze waarop zij met hun armoede
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omgaan. Het laatste jaarrapport bevat zo’n studie naar armen in een wijk in Amster- 
dam-Noord (Engbersen e.a. 1998b). Deze is gebaseerd op intensieve interviews in 80 
huishoudens. Dit levert zeer interessante inzichten op. Er zijn gegevens over de zelf
hulp van mensen met lage inkomens, over hun inkomensstrategieën (kleine bijver
diensten, werkhuisjes, spullen van de straat verzamelen en verkopen). Ook is het 
nodige vastgesteld over het ‘sociale kapitaal’ van armen, dat wil zeggen over socia
le kringen, waarin ruiling van goederen en diensten kan plaatsvinden. Maar men heeft 
ook mensen ontdekt, bij wie dit alles niet lukt. Helaas wordt er niet vermeld, hoe dit 
bij ouderen ligt, dus hoe zij hun armoede kunnen oplossen. Immers, juist voor hen zijn 
om puur lichamelijke redenen een aantal mogelijkheden geblokkeerd.

Sinds 1995 voert de overheid een armoedebeleid. Onderzoek op dit gebied zou in 
twee richtingen kunnen worden uitgevoerd, namelijk onderzoek naar de effecten van 
het beleid, maar ook onderzoek naar het overheidsapparaat zelf, dat het beleid moet 
vormen en uitvoeren.

Allereerst de effecten. Sinds 1995 zijn er maatregelen getroffen met betrekking tot 
stimulering van participatie (vooral op de arbeidsmarkt), inkomensverbetering, 
bevordering rondkomen en terugdringen van het omvangrijke niet-gebruik van de 
bijzondere bijstand en huursubsidie (SZW 1997). De onderzoekingen die naar de 
effecten van dit beleid worden verricht, zijn meestal nog niet afgerond. Wel biedt het 
hierboven vermelde onderzoek in Amsterdam-Noord een belangrijke aanzet. Met 
name over het beleid van de lokale overheid (er is nogal wat accent gelegd op decen
tralisatie) uiten de onderzoekers ernstige twijfels. Ze spreken over een fors imple- 
mentatieprobleem.

Hoe werkt dit beleid voor de specifieke en omvangrijke doelgroep ouderen? Het 
is zonder meer duidelijk dat een belangrijk beleidsdoel, namelijk het bevorderen van 
werk, voor hen niet relevant is. Zijn ze met de rest van het armoedebeleid dan toch 
afdoende geholpen? Bijvoorbeeld: is het omvangrijke niet-gebruik van huursubsidie 
en bijzondere bijstand (o.a. SCP 1997: 158 en 194) inmiddels teruggedrongen? Op 
grond van het onderzoek tot dusverre zijn deze vragen nog niet te beantwoorden.

Dan de tweede mogelijke onderzoeksrichting, die naar het overheidsapparaat zelf, 
inclusief de vorming en uitvoering van het beleid. Het valt op dat hiervoor in al die 
studies weinig aandacht is. Weliswaar zijn hierover enkele aparte beschouwingen 
(bijvoorbeeld Van der Veen en Engbersen 1997), maar deze blijven soms op een 
gecompliceerd en abstract niveau en besteden mijns inziens te weinig aandacht aan 
organisatorische en uitvoeringsaspecten. Voor de praktijk, waarin de zaken meestal 
slechts hanteerbaar worden als ze tot eenvoudige proporties zijn teruggebracht, heb
ben dergelijke algemene beschouwingen waarschijnlijk slechts geringe betekenis.
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2 Vragen bij het onderzoek

Er moet worden vooropgesteld, dat de inspanningen van de onderzoekers waarde
ring verdienen. Er wordt gewerkt met gegevens uit vele bronnen, die soms vernuf
tig worden gecombineerd. Vele mensen werken eraan op deelterreinen, maar er is 
toch ook een zekere mate van samenhang. Aardig is ook de accentlegging in de jaar
rapporten. Zo was in 1997 een hoofdthema De kwetsbaren en in 1998 De gevolgen 
van armoede.

Er zijn echter ook verschillende indringende vragen te stellen. Deze komen voort 
uit de zeer grote veelheid beschouwingen, begrippen, verbanden, oorzaken en gevol
gen. De kans is groot dat men door de bomen het bos niet meer ziet. (Terzijde merk 
ik op dat dit voor beleidvoerders kan leiden tot aardige excuses om dan maar niets 
te doen: het is immers zo ingewikkeld en op zijn minst moet er dan zeer lang over 
worden nagedacht).

Enigszins boud gesteld, moeten we ons afvragen of in al dat onderzoek niet een 
duidelijke hoofddoelstelling ontbreekt en of daardoor niet het zicht op belangrijke 
zaken (problemen, maatregelen) verloren gaat. Dit blijkt onder meer uit het volgen
de. Zoals gewoonlijk richten de meeste beschouwingen en onderzoekingen zich 
op het vaststellen van relaties, waaronder die tussen oorzaken en gevolgen. Dit is een 
soort automatisme. De wetenschapper meent zijn status te moeten ontlenen aan ver
klaringen. Nog afgezien van het feit dat de uitkomsten slechts zwakke verbanden 
opleveren, zoals meestal in de sociale wetenschappen, wordt te vaak voorbijgegaan 
aan het feit dat het niet in de eerste plaats gaat om het verband tussen probleem- 
aspecten. Waar het uiteindelijk wel om gaat is om probleemoplossende acties voor
-  in ieder geval óók -  elk aspect afzonderlijk. Het lijkt mij toe dat er bij alle bedrij
vigheid te weinig gelet wordt op de reden, waaróm dit onderzoek primair plaatsvindt. 
En die reden kan toch niet anders zijn dan de oplossing van een praktisch probleem. 
Daarover zijn zeer eenvoudige vragen te stellen, namelijk:
-  wie zijn de mensen die in de moeilijkheden zitten?
-  welke maatregelen zijn nodig om die moeilijkheden op te lossen?

Dat vergt dus niet in de eerste plaats verklaringen, maar juist beschrijvingen, die 
weliswaar minder prestigieus zijn, maar wel op het praktische probleem gericht zijn. 
Iets formeler gesteld gaat het om:
-  een diagnose van het probleem: wat is de omvang ervan (aantallen), wat is de 

ernst, wat zijn de kwetsbaarste categorieën, hoe zijn die mensen op te sporen?
-  het ontwerpen van probleemoplossende acties: welke middelen moeten ter be

schikking worden gesteld, welke factoren zijn manipuleerbaar, welke gedragsas
pecten zijn beïnvloedbaar, welke organisaties en overheden moeten ingeschakeld 
worden?
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Hoe bereikt men nu dat aan dat praktisch probleem recht wordt gedaan? In aanslui
ting op het zojuist genoemde behandel ik twee onderwerpen, namelijk:
-  de helderheid van het theoretisch raam (vooral de begrippen); en
-  de aandacht voor de vorming van overheidsacties en in het bijzonder voor het

overheidsapparaat als probleemoplosser.

De helderheid van het theoretisch raam. Eén van de voorwaarden om aan het prak
tisch probleem recht te doen is, een juiste afstemming van het theoretisch raam op het 
probleem. De vraag is dus: Is het gebruikte theoretisch raam voldoende helder? En 
vooral, is dit gericht op een diagnose of probleemanalyse, waarop probleemoplos
sende acties kunnen worden gebaseerd?

Deze vraag is in kort bestek niet gemakkelijk te behandelen. Toch waag ik het 
erop enkele punten aan te stippen, die ik toespits op het begrip armoede en de defini
tie ervan.

Hoe breed moet de definitie van armoede zijn, dat wil zeggen hoeveel probleemas- 
pecten moet zij omvatten? Het is bekend dat de problemen met definities van armoe
de nogal groot zijn. Eerder stelde ik aan de orde dat het nodig is om in de definitie fei
ten en waarden grondig uit elkaar te houden (Braam 1999: 102 e.v.). Op deze plaats 
gaat het om de inhoud en vooral de breedte van het begrip. Het spreekt vanzelf dat 
armoede in Nederland iets anders betekent dan in een ontwikkelingsland. Dit heeft 
geleid tot een onderscheid in absolute en relatieve armoede. Er zijn veel meer onder
scheidingen, zoals tussen objectieve en subjectieve armoede en tussen materiële en 
immateriële armoede.

Wat me hier vooral van belang lijkt, is dat heel vaak de neiging bestaat om het 
begrip armoede te verbreden. Vaak wil men in de definitie verschillende aspecten 
opnemen. Omdat men vermoedt, dat in onze samenleving niemand meer echt van de 
honger omkomt -  wellicht niet eens op goede gronden -  rekt men het begrip op. Men 
laat er dan ook onder vallen het gebrek aan mogelijkheden tot participatie in de 
samenleving (bijvoorbeeld: een oudere die geen krant, radio en tv meer heeft, kan 
zelfs in kleine kring niet meer goed meepraten en kan zich geen oordeel vormen over 
de politiek).

Zo ziet men dat Engbersen, in navolging van de Verkenningscommissie Oorzaken 
van Armoede, pleit voor een multidimensionale definitie van armoede. Aspecten van 
sociale uitsluiting en sociale overbodigheid maken onderdeel uit van de armoede- 
definitie (1998: 25).Dit leidt mijns inziens tot een gebrek aan helderheid en het lijkt 
dan ook beter om het armoedebegrip tot het materiële te beperken (zie ook SCP 
1998a: 193, waarin hetzelfde standpunt wordt ingenomen). In onze samenleving 
betekent dit meestal onvoldoende inkomen.

Tegen een verbreding zijn drie argumenten aan te voeren. Het eerste is dat het 
zicht op het verband tussen inkomen en andere probleemaspecten verloren kan gaan

385



SG 99/5 (jg XLVI)

als men allerlei andere probleemaspecten ook in de armoedemaatstaf opneemt (SCP 
t.a.p.). Het tweede argument is dat probleemoplossende acties minder scherp in beeld 
kunnen komen. Sommige belangrijke levensproblemen zijn niet, of niet alléén met 
geld op te lossen. Brengt men nu te veel problemen onder het armoedebegrip, dan 
kan het zicht op andere vormen van noodzakelijke ondersteuning (bijvoorbeeld 
voorlichting, hulp bij het aanvragen van thuiszorg voor ouderen) verloren gaan. Als 
een voorbeeld breng ik twee fundamentele levensproblemen ter sprake, die ieder 
mens moet oplossen, namelijk: ( 1 ) de behoefte om voort te bestaan (honger, bedrei
ging door weer, water, ziekte enzovoort); en (2 ) sociaal-emotionele behoeften (socia
le relaties).

Van belang is nu, dat voor de twee typen problemen ten dele dezelfde, maar ten 
dele ook geheel verschillende acties nodig kunnen zijn. De eerste categorie vergt 
acties om te overleven (bemachtigen van voedsel, kleding en huisvesting) (zie Braam 
1988:32). De tweede categorie vergt in ieder geval ook gedrag waarmee sociale rela
ties gevormd kunnen worden. Ook de middelen kunnen verschillen: voor ‘overleven’ 
is in onze samenleving vooral geld nodig; voor het vormen van sociale relaties is mis
schien ook wel geld nodig, maar zijn in ieder geval óók sociale vaardigheden nodig. 
Als men de diverse probleemaspecten niet elk afzonderlijk in beschouwing neemt, is 
het moeilijk om te bepalen welke probleemoplossende acties er moeten plaatsvinden.

Een derde argument is dat bij een breed armoedebegrip gemakkelijk vergeten kan 
worden, dat niet alleen de materiële armoede van belang is, maar vooral ook de cumu
latie van problemen. Dit lijkt voor de hand te liggen. Maar zoals ik hiervoor reeds aan
stipte, besteedt men in de sociale wetenschappen meestal allereerst aandacht aan het 
verhand tussen bijvoorbeeld materiële armoede en sociale relaties. Men kan over het 
hoofd zien dat, ook als er géén verband is, toch de cumulatie van groot belang kan 
zijn. Een voorbeeld: bij een hoog inkomen heeft men weinig contacten en bij een laag 
inkomen eveneens (dus ook weinig contacten). Er is dan geen verband. Toch is het 
praktisch wel degelijk van groot belang dat het samengaan van een laag inkomen met 
weinig contacten (cumulatie van probleemaspecten) een kwetsbare categorie mensen 
indiceert. Dit geldt zeker als men de situatie van ouderen wil diagnosticeren.

Vindt men dan in al dat onderzoek niets over cumulatie? Natuurlijk wel iets: men 
bepaalt immers kwetsbare categorieën en ook gevolgen van armoede. Maar zelden 
staat de cumulatie als zodanig centraal (uitzondering: SCP 1998a: 131 )2. Zo zijn on
der de oudere bevolking vooral de hoogbejaarden de meest kwetsbaren (vaak alleen
staand, weinig pensioen, lichamelijk of geestelijke handicaps). De analyse van De 
Jong-Gierveld (1997) van de situatie van alleenwonende oudere vrouwen biedt hier
voor wel materiaal, maar gaat mijns inziens niet ver genoeg in de richting van het 
scherp diagnosticeren van de meest kwetsbare categorieën. Men vindt dus in de rap
porten wel iets, maar eigenlijk te weinig. Het feit dat men cumulatie te weinig cen
traal stelt, staat de mogelijkheid tot een scherpere diagnose in de weg. Men houdt te 
weinig voor ogen dat het doel was: wie zit er in (grote) moeilijkheden?
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Moet de definitie van armoede ook de vermogens en acties voor een oplossing bevat
ten? Het gaat hier niet om een uitbreiding van het begrip armoede, maar om een com
binatie met andere begrippen die daarmee zeer nauw verbonden zijn. Neem het 
voorbeeld van een alleenwonende oudere die niet meer zelfstandig voedsel tot zich 
kan nemen en evenmin hulp heeft van de gezinsverzorging. Hij kan zijn honger dus 
niet stillen. Die man is natuurlijk allereerst hulpbehoevend, maar hij kan ook als arm 
worden aangemerkt en wel omdat hij het vermogen tot acties voor de oplossing van 
zijn armoedeprobleem niet meer heeft.

Hiermee komen we dichtbij het begrip capabilities van Amartya Sen (die vorig 
jaar mede voor zijn armoedestudies de Nobelprijs heeft gekregen) (Sen 1992). Onder 
capabilities valt ongeveer te verstaan: het vermogen om in fundamentele behoeften 
te voorzien. Hij maakt dit begrip tot kern van de armoededefinitie. Een bezwaar 
tegen Sens definitie is dat die combinatie van vermogens en acties dan toch weer vrij 
complex wordt.

Ik stel daarom een oplossing voor die minder ver gaat maar wel in dezelfde rich
ting, namelijk het begrip actie-probleemcombinatie, dat ik mede aan Simon heb ont
leend (Braam 1988). Bedoeld wordt uiteraard een actie die het probleem kan oplos
sen. Mensen denken niet in termen van alléén maar problemen, maar ook meteen aan 
de oplossingsmogelijkheden. Ze denken als het ware direct in combinaties. Dus hon
ger hebben is een probleem dat in onze beleving niet op zichzelf staat, maar in ons 
dagelijks leven meteen wordt geassocieerd met voedsel vergaren. De actie-pro- 
bleemcombinatie is dus: voedsel vergaren-honger.

Er zijn veel actie-probleemcombinaties. Van groot belang is natuurlijk dat voor de 
oplossing van het probleem de bijbehorende actie nadrukkelijk beschikbaar moet 
zijn. Hoewel het begrip dus tamelijk eenvoudig is, wordt toch als vanzelf de aandacht 
geleid naar de afwezigheid van bronnen voor die actie, dus naar de afwezigheid van 
lichamelijke capaciteiten, vaardigheden, kennis en leervermogen.

Wat dit betreft kunnen er belangrijke verschillen bestaan tussen arme ouderen 
en andere arme categorieën. Men bedenke dat vooral ouderen relatief vaak laagop
geleid zijn en/of een vermindering van hun leervermogen hebben ondergaan. Wel
licht is het omvangrijke niet-gebruik van huursubsidie en bijzondere bijstand voor 
een deel hier aan toe te schrijven. En de eerder genoemde inkomensstrategieën 
zoals Engbersen e.a. die in Amsterdam-Noord ontdekten, zijn voor vele jongeren 
wél, maar voor ouderen vaak niet meer mogelijk. Voorts -  wat navrant is, maar 
toch een keihard feit -  die mogelijkheid komt er voor de meesten van hen ook 
nooit meer.

Dus: In het bijzonder voor ouderen is inzicht in bronnen van het grootste belang. 
Want gewapend met kennis van de lacunes kan, voorzover nog mogelijk, een beleid 
worden ontworpen om die bronnen te beïnvloeden en om ondersteunende acties van 
anderen, waaronder (ouderen)organisaties en de overheid, in te schakelen.
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De vraag die ik me stelde is, of het theoretisch raam voldoende helder was voor een 
probleemanalyse, waarop probleemoplossende acties kunnen worden gebaseerd. Het 
antwoord moet luiden dat verbeteringen gewenst zijn. Met name de definitie van 
armoede is aan de orde geweest. Het lijkt wenselijk om, in tegenstelling tot hetgeen 
een aantal onderzoekers bepleit, het begrip armoede niet multidimensionaal te 
maken. Men zou het begrip armoede tot materiële aspecten moeten beperken, ten 
eerste omdat daardoor sneller andere dan alleen materiële hulp in beeld kan komen 
en ten tweede, omdat eerder de aandacht gevestigd wordt op de zo belangrijke cumu
latie van materiële en andere problemen.

In een ander opzicht zou het begrip armoede juist gecombineerd moeten worden, 
namelijk met de probleemoplossende acties. Daarmee zou de aandacht directer 
gevestigd worden op de bronnen die een oudere voor probleemoplossende actie ter 
beschikking staan en vooral ook op de tekorten daarin, die een aangrijpingspunt voor 
beleid moeten zijn.

Dit houdt een pleidooi in om het theoretisch raam inclusief de definitie van armoe
de zodanig te vormen, dat een scherpere diagnose en een beter zicht op ondersteu
nende acties mogelijk wordt. Juist voor de ouderen is het nodig dat minder vaagheid 
blijft bestaan over de schrijnende situaties die zich bij hen kunnen voordoen. Al te 
vaak hanteert men in het onderzoek een standaardprocedure, namelijk het vaststel
len van (oorzakelijke) verbanden, maar dat leidt lang niet altijd tot een scherpere 
diagnose. Diagnoses lijken eenvoudig te stellen, maar zijn dat niet.

Is er voldoende aandacht voorde vorming van overheidsacties? In het voorgaande 
is herhaaldelijk gesproken over probleemoplossende acties. In onze samenleving 
wordt de overheid daarbij een belangrijke taak toegedacht. De vraag is of er in het 
onderzoek voldoende aandacht besteed wordt aan de overheid zelf, dus aan het appa
raat dat het probleemoplossend gedrag moet leveren of dat van anderen moet onder
steunen. Voor het armoedeprobleem heeft de overheid verschillende regelingen, er 
zijn verschillende bestuurslagen mee gemoeid (rijk en gemeenten), en binnen 
gemeenten weer verschillende instanties. De overheid is een complex geheel. Dat is 
niets nieuws. Maar de twijfel of dit complexe geheel wel adequaat problemen van 
burgers oplost, is bij velen groot.

De aandacht die het onderzoek aan dit deel van het armoedeprobleem schenkt, is 
beperkt. Men heeft wel oog voor de matige of slechte effecten van het beleid, maar 
er ontbreekt mijns inziens onderzoek naar andere bestuurlijke mogelijkheden (des
kundigheid, organisatie, besluitvorming). Zeker, Van der Veen en Engbersen (1997: 
315) stellen dit probleem helder aan de orde en Fleurke en De Vries constateren dat 
het kennisgebied voor bijstandsambtenaren te complex is (1997a: 288). Al veel lan
ger weten we dat de besluitvormingsprocedures op dit terrein gebrekkig zijn (o.a. 
Bruinsma en Braam 1985). Maar moet het bij deze constateringen blijven? Moet er 
niet eens dringend gedacht worden aan het ontwerpen van nieuwe overheidsacties en
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structuren? Van der Veen en Engbersen leveren suggesties in die richting als ze spre
ken over de mogelijkheden van geïntegreerde uitvoering (t.a.p.: 315). Maar men zou 
het ook in de praktijk eens echt moeten proberen. Dit zou betekenen: nieuwe vormen 
nauwkeurig uitdenken, opzetten en uitvoeren (wellicht voorafgegaan door simula
tie) en vooral ook het geheel met quasi-experimentele opzetten onderzoeken. Dus 
veel meer iets van de ingenieurshouding (Simon 1981). Uiteraard is hiervoor de 
medewerking van de overheid zelf nodig. Maar misschien is de tijd na alle parle
mentaire enquêtes rijp voor echte bestuurlijke vernieuwing. Het is te hopen dat ook 
de armoedonderzoekers oog krijgen voor de noodzaak van nieuwe ‘ontwerpen’. 
Want juist ook de verbetering van dit aspect van het armoedeprobleem is een nood
zakelijke voorwaarde om vele ouderen uit de brand te helpen.

Noten

1. Met dank aan dr. H. van Goor en prof.dr. J.E. Ellemers voor hun indringende commentaar 
bij een vorige versie.

2. Terzijde zij opgemerkt dat de feitelijk gevonden verbanden tussen inkomen en participa
tie niet bijzonder hoog zijn (Hoff 1998; Lamme e.a. 1998: 129). Dit geeft een extra argument 
voor het onderscheiden van de twee probleemaspecten: voortbestaan respectievelijk sociale 
relaties.
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