
1. 
Meritocratie als bron én
oplossing van generatie-
armoede

Meritocratie laat zien dat een 
gelijkwaardige samenleving 
waarin de sociaal-economische 
positie van iemand wordt 
bepaald door eigen verdiensten 
(in plaats van afkomst, klasse, 
sekse etc.), in de huidige samen-
leving noodzakelijk is én een
oplossing kan zijn om generatie-
armoede tegen te gaan.

2. 
Daling absolute inkomens-
ongelijkheid vraagt om 
nieuwe interventies

Momenteel vindt er in Nederland 
een daling plaats van absolute 
inkomensmobiliteit, die maakt
dat jongeren van nu minder 
sociaal-economische groei-
mogelijkheden hebben. Dit vraagt
om nieuwe interventies, waarin 
verschillen tussen kinderen uit
rijke en arme gezinnen potentieel
worden verkleind (bv. door 
voor-/naschoolse educatie)

3. 
Heldere scope van 
generatiearmoede voor 
data-onderzoek

Met behulp van dataonderzoek 
(risico-analyse op postcode met 
6 digits) zijn verschillende wijken 
in Den Haag in kaart gebracht 
waar sprake is van, of hogere 
kans is op generatiearmoede. 
Wijken die hierbij naar voren 
kwamen zijn onder meer de 
Schildersbuurt, Laakkwartier 
en Bouwlust. Het overzicht van 
dit dataonderzoek leert dat 
voorafgaand aan de vormgeving 
van een toekomstige pilot de 
probleemstelling (en daarmee 
de concrete input voor het data-
onderzoek) helder moet zijn
afgebakend, omdat er verschil-
lende scenario’s in de regio Den 
Haag mogelijk zijn die andere 
resultaten kunnen opleveren.

4. 
Inspelen op behoeftes 
van de doelgroep zelf

Recent onderzoek naar 
generatiearmoede wijst uit dat 
behoeftes van de doelgroep oa 
liggen bij: 
1 het vergroten van de moge-

lijkheden tot werk en het 
opbouwen van een netwerk; 

2 het verminderen van sancties 
van een (overheids)instantie 
door meer uit te gaan van 
vertrouwen bij de doelgroep;

3 het vergroten van kansen 
door bijv. scholing; 

4 het faciliteren van stabiliteit 
(door inzet op communicatie) 
binnen het gezin. 

5. 
Investeren in toekomst-
perspectief van de 
doelgroep

Naast het meer toegankelijk 
maken van bestaande hulp-
voorzieningen bij de gemeente 
en in het onderwijs zijn er 
verschillende investeringen van 
belang om de doelgroep weer 
perspectief op de toekomst te 
geven. Dit kan mede mogelijk 
worden gemaakt door aan de 
voorkant te investeren in 
1 het begeleiden naar werk of 

opleiding; 
2	 in	te	zetten	op	financiële,	

sociale en digitale vaardig-
 heden; 
3 door in te spelen op het wel-
 zijn en de eigenwaarde van 

de doelgroep. Het is een 
belangrijke voorwaarde dat 
zowel ouders als kinderen 
zichzelf gezien en gehoord 
voelen. 

6. 
Systeemdoorbraak 
met behulp van 
onderwijs(voorbeelden)

Onderwijsinstellingen zouden 
een belangrijke bijdrage kunnen 
leveren in de aanpak van 
generatiearmoede door samen 
met hen na te denken over 
hoe eigenwaarde van kinderen 
gestimuleerd kan worden. 
Naast de cognitieve functie 
van het onderwijs, zijn ook 
persoonsvorming en het leren 
samenleven belangrijke functies. 
(Voorbeeld: tutoringsmethode 
van The Bridge Learning 
Interventions).

Volgens het SCP groeien zo’n 270.000 kinderen en jongeren 
tot 18 jaar in Nederland in armoede op. In de gemeente 
Den Haag zijn dat er zo’n 20.000. Het doorbreken van 
armoede vraagt om een integrale aanpak die publiek-privaat 
wordt ondersteund, waarin niet alleen de nadruk ligt op de 
ouders maar ook op het kind. Als er armoede optreedt bij 
zowel	ouder	als	kind,	waarbij	het	financieel	vermogen	zorgt	
voor een vermindering van kansen van twee generaties, 

spreken we van generatiearmoede. Schuldenlab070 heeft 
in samenwerking met Society Impact in september 2021 
een verkenning gedaan naar een systeemdoorbraak 
van generatiearmoede in de gemeente Den Haag. De 
opbrengsten van deze verkenning zijn een hulpmiddel voor 
een mogelijk vervolgtraject van Schuldenlab070 rondom 
dit thema. Bekijk het volledige verslag van de kennissessies op de 

website van Schuldenlab070 (www.schuldenlab070.nl).
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