Armoede van generatie op generatie in
de Veenkoloniën
In de Veenkoloniën is meer armoede dan gemiddeld in
Nederland. Een deel van deze armoede bestaat uit ‘generatiearmoede’. Zowel ouders als hun kinderen moeten dan
rondkomen van een laag inkomen. Dit feitenblad geeft inzichten
in hoe het in de Veenkoloniën staat wat betreft generatiearmoede.

Arme vaders en moeders hebben 5 keer vaker
arme kinderen dan niet arme vaders en moeders
Om te kijken hoe vaak sprake is van generatie-armoede is het
inkomen van vaders en moeders vergeleken met dat van hun
kinderen in de leeftijd 22 t/m 26 jaar. Van alle ouders met
kinderen van 22 t/m 26 jaar had ongeveer 6% minimaal één kind
met een laag inkomen.
Ouders met een laag inkomen hadden in ongeveer 30% van de
gevallen een kind met een laag inkomen. Dit is vijf keer vaker dan
bij de totale groep ouders, een verhouding die redelijk stabiel is
over de jaren. Het laat zien dat kinderen van arme ouders een
grotere kans op armoede hebben dan kinderen van niet-arme
ouders.

Bijstandskinderen vaak zelf ook in de bijstand
De manier waarop kinderen hun geld verdienen is in de Veenkoloniën vaak
gelijk aan die van hun ouders. Dat is niet vreemd en komt vaak voor.
Van de ouders die een inkomen uit eigen onderneming hebben is 80% van
de kinderen ook zelfstandig ondernemer. 96% van de ouders met loon uit
arbeid als belangrijkste inkomensbron heeft kinderen die ook loon uit
arbeid als belangrijkste inkomensbron hebben.
De ‘overdraagbaarheid’ van de manier waarop een inkomen wordt
verworven doet zich ook voor bij de bijstand. 74% van de ouders met een
bijstandsuitkering heeft kinderen die ook een bijstandsuitkering hebben.

Arme jongeren minder vaak in dezelfde gemeente
woonachtig als hun ouders dan niet arme jongeren
Een kenmerk van generatie-armoede is dat ouders en kinderen dicht bij
elkaar in de buurt wonen.
Het is daarom opmerkelijk dat arme jongeren van 22 t/m 26 jaar in de
Veenkoloniën minder vaak (67%) in dezelfde gemeente als hun ouders
wonen dan niet arme jongeren (83%).
In 2017 lag de lage-inkomensgrens op 1.040 euro per maand voor een
alleenstaande, 1.380 euro per maand voor een alleenstaande ouder met
één kind en 1.960 euro per maand voor een paar met twee kinderen.
De cijfers in dit feitenblad betreffen het jaar 2017, tenzij anders aangegeven

Aandeel lage inkomens in Veenkoloniën
neemt af, vooral onder jongeren
De afgelopen jaren is het aandeel lage inkomens in de Veenkoloniën
afgenomen. Hiermee houdt het gelijke tred met de landelijke
ontwikkeling. Het aandeel 22 t/m 26 jarigen met een laag inkomen is
ook afgenomen. Deze daling is scherper dan in de rest van Nederland.
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Voor dit onderzoek zijn Midden-Groningen, Oldambt, Veendam,
Stadskanaal, Pekela, Westerwolde, Aa en Hunze, BorgerOdoorn, Emmen en Coevorden tot de Veenkoloniën gerekend

Ruim een derde van de jonge éénoudergezinnen heeft een
verhoogd risico op armoede

Verhoogd risico op armoede onder alleenstaanden, vooral
onder jongeren

Eénoudergezinnen met minderjarige kinderen hebben een hoger risico
op armoede. In 2017 waren er 3.775 gezinnen met een laag inkomen.
Dat is bijna een kwart van alle éénoudergezinnen met minderjarige
kinderen in de Veenkoloniën.

Alleenstaanden hebben een hoger risico op armoede. 15% van alle
alleenstaanden in de Veenkoloniën had in 2017 een inkomen onder
de lage inkomensgrens: 8.388 personen.

Ouders in de leeftijd 22 t/m 26 jaar hebben een nog grotere kans op
armoede. Ruim een derde heeft van deze gezinnen heeft een inkomen
onder de lage inkomensgrens. In totaal gaat dit over 119 gezinnen.
Het risico op armoede is voor éénoudergezinnen in de Veenkoloniën is
tussen 2016 en 2017 toegenomen.

Onder alleenstaande jongeren in de leeftijd 22 t/m 26 jaar waren
relatief nog meer lage inkomens. In 2017 had ruim een kwart van
deze groep, 667 personen, een laag inkomen.
Verhoogd risico op armoede onder alleenstaanden lijkt een
stabiele trend in de Veenkoloniën.

