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Twee derde bijstandsontvangers heeft ﬁnanciële
problemen
Bijstand
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Afbeelding: ANP

In de 31 Limburgse gemeenten heeft tussen de 62 en 79 procent van alle
bijstandsontvangers nanciële problemen. Ze hebben bijvoorbeeld inke schulden of
leven onder de armoedegrens. Het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt
(ROA) van de Universiteit Maastricht bracht deze cijfers in kaart.
Zorgelijk, noemt ROA-onderzoeker en projectleider Annemarie Künn-Nelen, die hoge
cijfers. Want mensen met ﬁnanciële problemen, hebben een veel kleinere kans op werk.
„Is iemand ook nog eens laagopgeleid dan nemen de re-integratiekansen nog verder af.”
Bij mensen met een werkloosheidsuitkering komen ﬁnanciële problemen veel minder
voor, tussen de 14 en 29 procent. Best logisch, zegt Künn, want een
werkloosheidsuitkering is vaak hoger. „Bovendien heeft iemand dan al gewerkt en wordt
re-integreren een stuk makkelijker. Maar deze cijfers per gemeente hebben we nog nooit
zo duidelijk in beeld gehad. En dan zien we dat de situatie per gemeente erg verschilt. /

Interessant is natuurlijk om te onderzoeken hoe dat kan en om ervaringen te delen.”
Laag niveau
In 18 van de 31 Limburgse gemeenten is bij bijstandsontvangers sprake van meervoudige
problematiek. In vier gemeenten, Weert, Roermond, Landgraaf en Kerkrade, is zelfs
sprake van zeer complexe problemen onder mensen met een bijstandsuitkering. Dan
gaat het naast ﬁnanciële problemen bijvoorbeeld ook om gezondheidsproblemen, een
laag opleidingsniveau, een eenoudergezin of mensen met een niet-westerse
achtergrond.
Gezondheidsproblemen komen vaker voor in Midden-Limburg, terwijl het ROA in ZuidLimburg meer ﬁnanciële problemen ziet.
Door het inzichtelijk maken van deze cijfers, is het volgens Künn voor gemeenten
makkelijker om goed beleid te maken. „Bijvoorbeeld door niet alleen
sollicitatietrainingen aan te bieden en mensen met bedrijven in contact te laten komen,
maar ook door het aanpakken van de schulden. Niet door die schulden kwijt te schelden,
maar wel door mensen te leren hoe ze verstandig met geld kunnen omgaan.”
Beleid
De cijfers kunnen volgens het ROA ook gebruikt worden om preventief beleid te maken.
„Zodat voorkomen kan worden dat straks een hele groep jongeren in dezelfde situatie
terechtkomt”, legt de projectleidster uit.
In september worden de resultaten aan de Limburgse gemeenten gepresenteerd en
toegelicht. Daarna moet onderzocht worden wat wel en niet werkt bij het re-integreren
van mensen met een uitkering, zodat er goed beleid op gemaakt kan worden. Voor de
gemeente Heerlen is het ROA een proef gestart om per wijk de cijfers in kaart te brengen.
Künn: „Om de mensen nog gerichter te kunnen helpen. Want het uiteindelijke doel is
toch om zo veel mogelijk inwoners mee te laten doen in de samenleving.”
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