
Familie Lukkien in 7 verschillende families 

De zeven families heten allemaal Lukkien.
Voor elk van deze typeringen is uitgewerkt:

•	 of	ze	zich	arm	voelen,	
•	 waardoor	ze,	naar	eigen	zeggen,	in	armoede	zijn	beland,	
•	 waar	ze	naar	streven	(doel),	
•	 of	ze	mogelijkheden	zien	voor	de	nieuwe	generatie,	
•	 of	ze	uit	de	regio	zouden	willen	verhuizen,
•	 wat	voor	sociaal	netwerk	ze	hebben,	
•	 wat	ze	vinden	van	het	beleid	en	de	hulpverlening	waar
	 ze	mee	te	maken	hebben	gehad.	

Op	basis	van	de	familiekenmerken	volgt	steeds	een
korte ‘handreiking’ voor ondersteuning van deze families. 
 

Vaak worden families in intergenerationele armoede gezien 
als ‘allemaal hetzelfde’. Onderzoek1 laat zien dat tussen 
families in intergenerationele armoede (natuurlijk) flinke 
onderlinge verschillen bestaan. De ene familie beleeft ‘arm 
zijn’ heel anders dan de andere, en ook de acties die families 
kunnen en willen ondernemen en de behoeftes die ze 
hebben, lopen duidelijk uiteen.

Diversiteit in
generatiearmoede

1	Deze	factsheet	is	gebaseerd	op	onderzoek	van	de	Rijksuniversiteit	Groningen	naar	intergenerationele	
armoede	in	de	Veenkoloniën.	Dit	onderzoek,	waarin	meerdere	vraagstukken	rond	intergenerationele	
armoede	aan	bod	komen,	biedt	inzichten	en	handreikingen	aan	organisaties	in	het	samenwerkingsverband	
Alliantie	van	Kracht	en	wordt	gefinancierd	door	de	provincies	Groningen	en	Drenthe.

Deze	factsheet	laat	zeven	types	families	zien.	Niet	om	mensen	in	
hokjes	te	plaatsen,	maar	om	beleid	en	ondersteuning	te	helpen	om	
goed	af	te	stemmen	op	de	verschillen.

Leeswijzer

Deze factsheet is bedoeld om te 
wijzen op de diversiteit aan families 
in generatiearmoede. Als er meer 
oog is voor de verschillen, kunnen 
beleid en ondersteuning bewuster 
aansluiten bij de situatie en behoeften 
van verschillende families. Deze zeven 
types zijn niet uitputtend. 

Organisaties kunnen de types
families gebruiken om:

•	 de behoeften van families beter
 te herkennen en erbij aan te sluiten;
•	 ervoor zorg te dragen dat voor 
 alle types families (passende)   
 ondersteuning beschikbaar is; 
•	 als er een type familie niet wordt
 (h)erkend door beleid of   
 ondersteuning, te analyseren
 waarom dit is en of hierop actie   
 nodig is; 
•	 te bespreken hoe de familietypes   
 in de dagelijkse (werk)praktijk verder  
 kunnen worden benut.



Gevoel arm te zijn

Doel/streven 

7
typeringen

Berustende
familie Lukkien

Accepterende
familie Lukkien

Anders geprioriteerde
familie Lukkien

Machteloze
familie Lukkien

Rebellerende
familie Lukkien

Ondernemende
familie Lukkien

’t Is allemaal niet
zo slecht, maar

‘t kan beter.

Moeilijke situatie,
maar we zijn creatief en 

dankbaar. Geld is niet 
het belangrijkste.

We willen wel verder,
maar zijn ook bang dat 
nieuw werk of opleiding 

zorgen voor nieuwe onrust in 
familie. Weegt verandering 

niet te zwaar?

Er was en is gewoon 
geen geld, punt. Kun 
je moeilijk over doen, 
maar zo is het leven.

Opkomen voor
de armen,

daar besteden 
we als familie ons 

leven aan.

We leven in armoede, 
maar zijn op weg naar 
herstel. Uitkering biedt 
ons hierbij veiligheid.

Armoede door

Mogelijkheden
voor verandering

Verhuizen naar 
andere regio

Sociaal netwerk

Nee Nee Ja Ja Ja Ja Ja

hogere opleiding en 
open communicatie 

in eigen gezin; kijken 
nu naar lange termijn

niet echt een doel
of duidelijk streven

gelukkig zijn,
binnen de 

mogelijkheden,
het beste ervan 
maken (creatief 

daarin)

stabiliteit kleine stapjes in de 
ontwikkeling van de 
kinderen, maar kind 
moet het op eigen 

kracht doen

huidige leven 
veraangenamen

Meer inkomen en 
makkelijker leven 
voor de kinderen. 
Ook (groot)ouders 
kunnen nog gaan 

werken en/of 
opleiding gaan doen.

kansenongelijkheid, 
scheiding, 
mantelzorg 

weinig financiële 
kennis; weinig 

praten; moeite met 
de verandering van 
normen in het kader 
van opleiding/werk; 

plaatsgebonden

ziekte, pech, 
weinig financiële 

vaardigheden
en kennis

verslaving, (zeer) 
complexe familie-
omstandigheden, 

moeite met 
verandering normen 

opleiding/werk

pech, weinig kennis, 
weinig praten, weinig 

mogelijkheden, 
moeite met de 

verandering van 
normen in het kader 
van opleiding/werk

ziekte en pech, 
psychische 

problemen; moeite 
met de verandering 
van normen in het 

kader van opleiding/
werk, en sterke 

binding regio, stigma

Weinig liefde en 
communicatie, 

stigma, ziekte en 
verslaving.

ja, vertrouwen in 
mogelijkheden tot 

werk/ opleiding voor 
3e generatie

weinig behoefte 
aan verandering in 

opleiding/werk/status

stimuleren hun 
eigen kinderen, 
maar accepteren 

ook beperkte 
vaardigheden van 

kinderen

wel mogelijkheden, 
weinig 

zelfvertrouwen 

berusting dat 
dit de situatie is, 
maar kunnen wel 
geprikkeld worden 

als 1 familielid
wat bereikt

actief om leven 
in uitkering te 

verbeteren; actief 
binnen eigen regie; 
familie interpreteert 

regels ruim en 
buiten gebaande 

paden, minder actief 
in oplossen eigen 

armoede

Gericht op opleiding 
(dat beter dan alleen 

werk), open voor 
gedragsverandering 

als hulpverlening 
juiste toon vindt.

kan buiten de regio nee, maar
geen duidelijke 
binding met de 

woonplaats/regio

nee, willen dichtbij 
gezin/familie blijven

werk/opleiding kan 
buiten eigen regio

nee Kan, staan ervoor 
open, hoeft niet.

gezin: +
familie: +

vrienden: +
buurt: -

gezin: +
familie: +
vrienden: -
buurt: +/-

gezin: +
familie: +

vrienden: +
buurt: +

gezin: +
familie: +
vrienden: -
buurt: +/-

gezin: +
familie: +

vrienden: +/-
buurt: -

gezin: +
familie: +/-
vrienden: +

buurt: +

gezin: +
familie: +/-

vrienden: +/-
buurt: +/-

Met zuinig doen
red je het wel in

het leven.

nee

Strategische
familie Lukkien



Hulpverlening

Beleid

Preventie en 
interventie richten op

 Weinig ervaring mee, 
ook weinig vertrouwen 
in het nut. We roepen 

het wel in als het nodig 
is.

•	Verbeteren	kansen	
 en mogelijkheden 
 voor werk en 
 opleiding
•	Investeren	in	
	 bereikbare	banen	
 en voorzieningen, 
	 gebruik	maken	van	
	 beperkte	binding	
 met regio
•	Aanwenden	en	
	 ondersteunen	van	
	 leerbaarheid	
•	Situatie	is	verder	
	 stabiel,	dus	ruimte	
 voor verandering 

Gebrek aan kansen in 
onze regio blijft een 
probleem. Te weinig 
investering waar het 
moet (beter ov, meer 
banen). Deze families 
kijken structureel, niet 

persoonlijk. 

Weinig vertrouwen 
in hulpverlening, 
wel gehad, maar 

heeft hen niet 
verder geholpen. 

Financiën wel graag 
in	(vrijwillig)	beheer	of	

bewindvoering.	

•	Kennis	over	financiën
•	Zelfstandigheid	
 vergroten / weer
 regie leren voeren
•	Vechtlust	opwekken	
 en motiveren voor 
 verandering, eigen 
	 inbreng	activeren	
•	Helpen	doelen	
	 stellen,	mogelijk-	 	
	 heden	ondersteunen
•	Tijd	geven	en	
	 oplossingen	bieden
	 in	kleine	stappen

Er	is	vertrouwen.	De	
hulp	en	ondersteuning	
die men ontvangt 
werken goed en heeft 
aandacht. We horen 
graag hoe we dingen 
anders kunnen doen, 
we willen graag leren. 

•	Begeleiden	in	
	 keuzes	maken	op		
	 financieel	vlak
•	Helpen	overzicht
 te houden 
•	Directe	onder-
	 steuning	voor	
	 kinderen	in	huiswerk	
 en directe 
	 begeleiding	bij	
	 schoolkeuzes

Men doet wat het 
beste is, er worden 
steeds meer instanties 
ingericht om ons te 
ondersteunen. We 
willen wel graag dat 
de mensen in armoede 
meer bij het beleid 
worden betrokken.

Redelijk vertrouwen. 
Vooral	behoefte	aan	
psychische/sociale	

ondersteuning.	
Zoeken	soms	geen	
hulp omdat er veel 
angst	binnen	de	

familie zit.

•	Streven	naar:	
	 stabiliteit	en	
 zelfvertrouwen
•	Prioriteit:	rust	
	 brengen,	stress	op	
	 sociaal	en	psychisch	
 vlak verlagen
•	Sterk	richten	op
	 familiesituatie	en	
	 steun	vanuit	familie;	
	 dan	ontstaat	ruimte	
	 voor	financiën	en	
 werk

Kinderen moeten 
alle kansen krijgen. 
Ondersteunende 
maatregelen voor 
kinderen vooral 

belangrijk. 

Nut van hulpverlening 
is	onduidelijk. Leuk 

om een kopje koffie te 
doen, maar ze doen 

niet iets waar m’n kind 
me ook niet bij kan 

helpen.

•	Moedeloosheid	
	 en	machteloosheid	
 terugdringen, laten 
	 zien	dat	er	meer	is	
 dan alleen het lot
•	Kleine	stappen	
	 belonen
•	Toegevoegde	
 waarde van 
 hulpverlening of 
	 beleidsregels	
 expliciet maken, 
 laten leren 
•	Stimuleren	en	
	 organiseren	van	
 lotgenotencontact, 
	 behoefte	aan
 delen van hun   
	 levensverhaal	

Overheidssteun	helpt	
wel, maakt het leven 

makkelijker, maar hoe 
het	precies	geregeld	
is,	is	onduidelijk.	Er	
wordt te weinig naar 
specifieke	gevallen	

gekeken, meer 
maatwerk	is	nodig.	

Sceptisch	over	
hulpverlening. Ze 

zien niet hoe hard we 
werken, we hebben 
ruimte nodig, geen 

ervaringsdeskundige 
die zich in ons herkent.

•	Actieve	stand
	 van	familie		onder-	 	
	 steunen,	luisteren,
 gelijkwaardige toon 
•	Frustraties	aanhoren,	
	 maar	proberen	ze	
 te veranderen in
	 iets	positiefs
•	Eerlijk	blijven,	
	 beloftes	nakomen	
•	Daarnaast	actief	
 mogelijkheden 
	 voor	kinderen	blijven	
	 aanbieden
•	Spiegelen	van	andere		
	 wereldbeelden

Verstoorde	machts-
balans	(te	veel	regels,	

te weinig denken 
in mogelijkheden). 
Maken	strategisch	

gebruik	van	regels	en	
willen laten zien dat 
ze niet dom zijn en 
eigen	regie	hebben.

Ambivalent,	
hulpverlening moet 
leren	de	juiste	toon	
aan	te	slaan	bij	elke	

persoon.	Ergens 
doorheen prikken doen 

ze onvoldoende.

•	Ondersteunen	van	
 opleiding voor werk, 
 gelijkwaardige toon, 
 niet te emotionele   
	 ondersteuning,		
 wel doorvragen
 op familiaire
 achtergrond
•	Luisteren	naar		 	
	 inbreng	voor	beleid
•	Ruimte	laten	om
 veel zelf te 
 ondernemen, 
	 maar	korte	lijntjes	
	 behouden

Met input van stem 
van mensen in 

armoede zelf, kan er 
veel veranderen. Beleid 

moet minder gericht 
zijn op straffen, meer

op vrijheid.

Geen duidelijke 
mening, maar weinig 
vertrouwen dat daar 

echt	wat	goeds	
vandaan komt. 

Perspectief
op beleid en 
hulpverlening

Handreiking

Berustende
familie Lukkien

Accepterende
familie Lukkien

Anders geprioriteerde
familie Lukkien

Machteloze
familie Lukkien

Rebellerende
familie Lukkien

Ondernemende
familie Lukkien

Strategische
familie Lukkien
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Verschillen

•	 In	onze	maatschappij	zijn	doelen	als	tijd,	geld	en	arbeid	nog	steeds	
de enige verantwoorde doelen. Ook de meeste families in armoede 
conformeren	zich	aan	die	doelen.	Toch	laten	sommige	families	zien	dat	
zij	anders	prioriteren.	Zo	is	voor	de	een	het	doel	om	de	huidige	situatie	
te veraangenamen en voor de ander om anderen in armoede te helpen. 
Ook	is	er	verschil	in	het	veranderen	door	materiële	doelen	(meer	geld)	of	
veranderen	door	structurele	doelen	(de	‘diepere	laag’	van	armoede).	Daar	
moeten	beleid	en	ondersteuning	op	inspelen.	
  
•	 Families	verschillen	in	hun	vaardigheden.	Dit	betekent	dat	de	ene	familie	
zelf	haar	kinderen	kan	ondersteunen	bij	keuzes	voor	werk	en	opleiding	en	
de	andere	familie	niet.	Beleid	en	ondersteuning	moeten	gedifferentieerd	
inspelen	op	behoeften	aan	ondersteuning	op	het	gebied	van	werk	of	
opleiding. 

•	 Beleid	en	ondersteuning	moeten	meer	inspelen	op	de	verschillen	in	de	
oorsprong	van	de	armoede.	Deze	verschillen	liggen	ook	ten	grondslag	aan	de	
doelen	die	families	zichzelf	stellen.	De	ene	familie	voelt	zich	meer	gesteund	
en	gebaat	bij	verandering	in	de	context	(verbeteren	regionale	arbeidsmarkt,	
verbeteren	van	de	wijk,	enzovoort),	de	andere	familie	vraagt	vooral	om	
steun	in	de	persoonlijke	omgeving.

Op	basis	van	deze	typen	families	kunnen	bestuurders,	beleidsmakers	en	ondersteuners	beleid	en	interventies	gerichter	inzetten.	Analyse	
van	het	bestaande	aanbod	kan	duidelijk	maken	of	er	voor	de	verschillende	typen	families	passende	ondersteuning	is	en	welke	hiaten	er	
mogelijk	zijn.	De	behoefte	van	de	families	staat	zo	voorop.

Meer	informatie	over	het	onderzoek	en	de	wetenschappelijke	publicaties	is	te	verkrijgen	bij	onderzoeker	Sanne	Visser,	s.s.visser@rug.nl 
Voor	informatie	en	advies	over	de	praktische	toepassing	kun	je	contact	opnemen	met	adviseur	Geerte	Boven,	g.boven@cmostamm.nl

Onderzoek laat zien dat tussen 
families in intergenerationele 
armoede (natuurlijk) flinke 
onderlinge verschillen bestaan.
De ene familie beleeft ‘arm zijn’
heel anders dan de andere.

Door familie Lukkien in zeven typen families te laten zien, ontstaat 
inzicht in verschillende behoeftes ten aanzien van beleid en 
ondersteuning. Dit betekent dat een persoonlijke aanpak nodig is. 
Op welke verschillen moet worden ingespeeld?

•	 Families	verschillen	sterk	in	de	fysieke	grenzen	
waarbinnen	ze	willen	leven.	Waar	families	een	breed	
sociaal	netwerk	hebben	en	weinig	grenzen	zien	in	
waar	ze	willen	werken	en	een	opleiding	kunnen	doen,	
moet	daarop	worden	ingespeeld.	Bij	families	die	
sterk	gebonden	zijn	aan	buurt	en	regio	kan	worden	
geïnvesteerd in het vergroten van de leefwereld 
vanuit de eigen veilig omgeving.
  
•	 Families	verschillen	in	de	mate	waarin	ze	beleid	en	
ondersteuning	erkennen.	Families	vinden	in	bijna	alle	
gevallen	dat	de	toon	persoonlijker	moet	en	de	inhoud	
meer	op	maat.	De	een	heeft	alleen	motivering	nodig,	
de	ander	wil	juist	aan	de	hand	worden	genomen.	
De	een	heeft	behoefte	aan	de	ondersteuning	
en	erkenning	van	een	ervaringsdeskundige,	de	
ander	wil	voor	zichzelf	opkomen	en	heeft	de	
ervaringsdeskundige niet nodig.  

Praktische toepassing


