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Inleiding
onderzoek
Inkomen uit werk staat niet gelijk aan bestaanszekerheid. Nederland telt 220.000 
werkende armen volgens de Sociaal Economische Raad (SER). Dit zijn mensen van wie 
de voornaamste inkomensbron werk is, maar toch in armoede leven. In 2019 schreef de 
Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) een position paper aan de Tweede Kamer, 
naar aanleiding van een publicatie over verborgen armoede in Nederland door het Sociaal 
Cultureel Planbureau (SCP). Hierin werd onder meer opgeroepen om te investeren in 
effectieve armoedebestrijding, en dan specifiek gericht op werkenden die niet rond 
kunnen komen. 

Om werkende armen via de werkplek te bereiken, zet Stichting Anders in samenwerking 
met Waai Impact Agency een programma op speciaal gericht op werkende armen in het 
grootbedrijf. De eerste stap van dit programma is een onderzoek om inzicht te krijgen in 
armoede onder werkenden. De bevindingen op de volgende pagina’s zijn het resultaat van 
dit onderzoek. 

De inzichten in dit onderzoek zijn opgedeeld in verschillende categorieën die ieder 
relevant zijn voor een succesvolle uitrol van een programma voor aanpak van verborgen 
armoede op de werkplek. Per categorie staat steeds kort de kern van het inzicht 
vernoemd, met daaronder een duiding of praktisch advies. Deze inzichten en actiepunten 
zullen deels nieuw zijn en deels bestaande aandachtspunten bevestigen. Toch hebben 
wij deze laatste groep meegenomen, om een zo volledig mogelijk beeld te geven van de 
aandachtspunten en kansen voor de succesvolle uitvoer van het beoogde programma.

Wij spraken voor dit onderzoek met hulpverleners, werkgevers, werknemers en werkende 
armen zelf om zo een volledig mogelijk beeld te krijgen van hun situatie. 
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Overtuigingen van
werkende armen
Werkende armen putten eerst hun 
eigen voorzieningen uit voordat ze om 
hulp vragen
Ze kopen bijvoorbeeld met hun laatste spaargeld een 

koelkast via Marktplaats om hun kapotte koelkast te 

vervangen. Als een maand later de jaarafrekening van de 

energieleverancier te hoog blijkt, komen ze in de schulden. 

Wanneer zij bij een externe partij zoals Stichting Anders 

voor hulp aankloppen is dit vaak hun laatste redmiddel. 

Werkende armen zijn ervan overtuigd 
dat ze hun eigen boontjes moeten 
kunnen doppen, om hulp vragen staat 
daar haaks op
De doelgroep is zelfredzaam; de meesten werken al vanaf 

jonge leeftijd en zijn daar trots op. Om hulp moeten vragen 

gaat dan ook gepaard met gevoelens van schaamte. Ze 

zullen daarom tot het laatste moment proberen om hun 

problemen op te lossen, wat enerzijds bewonderingswaardig 

is, maar anderzijds meestal leidt tot een vergroting van de 

problemen.

Er heerst een veronderstelling dat je 
pas recht hebt op hulp wanneer je diep 
in het rood staat en er geen uitzicht is 
op verbetering
Werkende armen hebben vaak het idee dat ze geen recht 

hebben op hulp vanwege hun inkomen. Er komt immers 

iedere maand weer geld op de rekening. Zij zullen zichzelf 

minder snel aangesproken voelen als het gaat over armoede 

of ‘arm zijn.’ 

Om ervoor te zorgen dat de 
armoedesituatie zo beperkt mogelijk 
blijft, zou een werkende arme in 
financiële nood idealiter eerst bij 
Stichting Anders aankloppen, alvorens 
zijn laatste geld op te maken

Hier ligt een kans. Door expliciet in de communicatie te 

benoemen dat Stichting Anders ook hulp biedt voordat 

je in het rood staat, zal er minder schroom zijn onder 

werkende armen om met een hulpvraag bij hen aan 

te kloppen. Hierdoor kan worden voorkomen dat een 

rechtlijnig financieel probleem uitdijt tot een complex 

armoedeprobleem. Deze communicatieboodschap zal een 

toevoeging dienen te zijn op de hoofdboodschap; Stichting 

Anders biedt hulp wanneer je in het rood staat. 
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De beleving
van armoede
De ernst van de armoedebeleving heeft 
invloed op het hulptraject
Armoede an sich zorgt voor veel stress, wat kan leiden 

tot ernstige psychische klachten. Uit een onderzoek uit 

2019 van Luijben et al. voor het RIVM blijkt dat dat het 

langetermijndenken afneemt, er hulpeloosheid wordt 

ervaren en het denkvermogen over het algemeen 

vermindert – hierdoor zullen niet altijd de beste keuzes 

worden gemaakt. Er wordt van dag tot dag geleefd, zonder 

oog op verbetering. Echter, wanneer de armoedebeleving 

als tijdelijk wordt ervaren, neemt het cognitief functioneren, 

bijvoorbeeld het strategisch en langetermijndenken, toe. 

Armoede voelt vaak als falen en 
geeft het gevoel van machteloosheid, 
waardering uitspreken richting 
werkende armen helpt
Werkende armen voelen zich vaak niet gezien en waardeloos 

door hun slechte financiële situatie, waardoor hun 

motivatie om de situatie om te keren afneemt. Wanneer 

werkende armen worden gestimuleerd door de werkgever, 

bijvoorbeeld wanneer ze extra verantwoordelijkheid 

krijgen, een compliment krijgen of een persoonlijk gesprek 

aangaan, kan dit extra energie en motivatie geven. Dit kan 

ervoor zorgen dat ze assertiever met hun armoedeprobleem 

omgaan, eerder hun financiële situatie bij hun werkgever 

aankaarten en sneller hulp zoeken bij Stichting Anders.

Wanneer de armoede als tijdelijk 
beleefd wordt, zal de hulpvrager 
ontvankelijker zijn voor hulp
Hulpvragers zijn bereid om eerder hulp te vragen en deze 

hulp vervolgens ook aan te nemen, omdat zij zoeken naar 

een uitweg. 

Benadruk in de communicatie de 
tijdelijkheid van de armoede situatie
Door de tijdelijkheid te benadrukken de assertiviteit en 

het langetermijndenken van de hulpvrager te worden 

gestimuleerd. De manier waarop de campagne geframed 

wordt kan hier het verschil maken.

Laat zien hoe armoede opgelost kan 
worden
Gebruik bijvoorbeeld voorbeelden van voormalige 

hulpvragers en laat zien hoe Stichting Anders hen geholpen 

heeft. Werkende armen die zich in een soortgelijke situatie 

verkeren zullen zich in het voorbeeld herkennen en eerder 

hulp vragen bij Stichting Anders.

Veel werkende armen hebben geen 
praktisch beeld bij wat een aanpak voor 
hen kan betekenen

Zij zien daardoor niet dat zij hiervoor in aanmerking komen. 

Het is daarom belangrijk dat vooraf, in een campagne of 

aparte voorlichting voor hen een duidelijk beeld wordt 

geschetst. Dit geldt ook voor leidinggevenden die belast zijn 

met het doorverwijzen van medewerkers. 
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Het verhaal
van Jaap
Jaap is een werkende arme. Zes jaar geleden zat hij in scheiding vanwege een zware 

depressie, moest hij daarom zijn huis verkopen en verloor hij zijn schoenmakersbedrijf. 

Door het wegvallen van zijn inkomen en de restschuld op zijn huis stond hij binnen een 

paar dagen op straat en raakte hij in de schulden. Via het Leger Des Heils heeft hij een 

baan gekregen in de transportsector en werkt hij hard om zijn schuld af te betalen, zijn 

kinderen opnieuw te kunnen zien en een toekomst op te bouwen.
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Passende toon en boodschap 
naar werkende armen
Een campagne gericht op werkende 
armen moet hen handelingsperspectief 
bieden
Benadruk veerkracht en vitaliteit van de hulpvragers en 

geef ze de energie om hun financiële problemen aan te 

pakken. Focus dus niet op de neerslachtigheid van de 

situatie, dit zal eerder een negatief effect hebben. Zorg 

dat er handelingsperspectief ontstaat voor de hulpvrager 

door in de campagne concrete oplossingen voor praktische 

problemen centraal te zetten.

Positief (maar wel realistisch) 
taalgebruik in de communicatie is 
essentieel

Gebruik bijvoorbeeld actieve zinnen en vermijd negatieve 

zinspelen. Focus daarnaast op de mogelijke tijdelijkheid van 

de situatie, de welwillendheid van Stichting Anders om te 

helpen en draag een onbevooroordeelde sfeer uit.

Een risico in de uitrol van een 
aanpak is de snelle doorlooptijd op 
leiderschapsposities binnen een 
organisatie, dit verhoogt de drempel 
om hulp te zoeken

Vooral in de zorg en andere dienstverlenende sectoren 

wisselen managers geregeld van werkplek en functie. 

Hierdoor is er een korte doorlooptijd bij leiderschapsposities. 

Hierdoor ontstaat er afstand tussen de werknemer en 

werkgever. Een lage vertrouwensband met de directe 

leidinggevende vergroot de drempel om hulp te vragen. Het 

is in zo’n situatie onduidelijk bij wie de hulpvrager terecht 

kan én of ze de hulp zullen krijgen die ze nodig hebben 

aangezien een werkgever midden in een hulptraject kan 

vertrekken. 

Maak de stichting goed zichtbaar en 
benaderbaar voor de werknemers, 
geef het waar mogelijk een persoonlijk 
gezicht
Ga bijvoorbeeld als Stichting Anders meermaals op 

bezoek bij het bedrijf en laat zien met wie de hulpvragers 

te maken krijgen. Of neem een introductievideo op van 

de medewerkers van Stichting Anders om te delen met 

de werkvloer. Hierdoor zullen de hulpvragers minder 

wantrouwend zijn richting de stichting, beter weten waar ze 

terecht moeten en sneller aan de bel trekken. 

Benadruk in de campagne Stichting 
Anders als stabiele factor

Omdat Stichting Anders niet gelieerd is aan de organisatie, 

kunnen zij een vangnet zijn voor werknemers die met hun 

hulpvraag niet terecht kunnen bij hun leidinggevenden. 

Stichting Anders kan de garantie bieden een partij te zijn 

die voor langere tijd klaarstaat voor hulpbehoevenden. 

Wanneer leidinggevenden komen en gaan, blijft Stichting 

Anders een stabiele en betrouwbare factor.
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Stichting Anders kan 
de garantie bieden een 
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voor hulpbehoevenden
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De organisatie 
voorbereiden
‘Werkende armen’ en ‘verborgen 
armoede’ zijn nog geen ingeburgerde 
begrippen

Een algemeen verhaal over het onderwerp ter instructie 

voor leidinggevenden zal met velen van hen simpelweg niet 

resoneren (het fenomeen is simpelweg nog te onbekend). 

Educatie van leidinggevenden en andere rollen in de 

organisatie (zoals HR-managers, bedrijfsmaatschappelijk 

hulpverleners, etc.) is een vereiste, zodat zij begrip krijgen 

van verborgen armoede en dit leren signaleren op de 

werkvloer. 

Goede ervaringen uit het verleden 
zijn één van de beste manieren om 
vertrouwen te geven in een aanpak van 
armoedebestrijding
Dit geldt zowel voor leidinggevenden als werknemers 

onderling. Een succesvolle aanpak zorgt dat collega’s elkaar 

een hulpprogramma gaan aanraden. Deel in de campagne 

daarom voorbeelden uit het verleden. Benadruk richting 

leidinggevenden dat zij, als er eenmaal successen zijn, deze 

(al dan niet in geanonimiseerde vorm) met medewerkers op 

de werkvloer te delen. 

Leidinggevenden voelen zich vaak 
bezwaard om vermoedens van armoede 
aan te kaarten

Financiële problemen worden vaak gezien als een 

privékwestie. Daarbij weten de meest leidinggevenden niet 

goed hoe ze zo’n gesprek moeten voeren zonder de ander 

voor het hoofd te stoten. Dit vormt een belemmering in 

armoede onder werknemers bespreekbaar te maken. De 

Leidinggevenden hebben praktische handvaten nodig voor 

het aangaan van een gesprek met hun collega’s. 

Een hulpprogramma voor 
leidinggevenden om medewerkers naar 
toe te verwijzen, mag hen dan ook niet 
te veel tijd kosten
Er dient aan de leidinggevende in kwestie duidelijk gemaakt 

te worden wat hij of zij kan doen om hulpbehoevende 

medewerkers te signaleren, kwalificeren en door te 

verwijzen. Wil een aanpak slagen, dan mag dit niet te veel 

tijd vragen van leidinggevenden. Hij of zij hoeft bijvoorbeeld 

niet vijf telefoontjes te plegen om iets voor een medewerker 

te regelen. 

Een aanpak van armoede op de 
werkvloer moet gedragen worden 
vanuit het bestuur

Willen leidinggevenden voortvarend kunnen handelen dan 

is deze ondersteuning essentieel. Het risico bestaat anders 

dat goedbedoelde initiatieven stranden in pilots of tegen 

organisatie-bureaucratie aanlopen. 

De hoge werkdruk is een beperkende 
factor voor veel leidinggevenden

Wees hiervan bewust bij de uitrol van een aanpak. Cursussen 

en voorlichtingsdagen worden door leidinggevenden al snel 

uit de agenda geschrapt voor urgente zaken (waan van de 

dag). Verankeren van voorlichting in trainingen kan helpen 

om bekendheid over het fenomeen te creëren. 
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Het verhaal
van Hannah
Hannah werkt als sociaal maatschappelijk werker bij een grote welzijnsorganisatie. 

Met een klein team is zij verantwoordelijk voor het welzijn van duizenden werknemers. 

Ook al probeert ze zo veel mogelijk werknemers te helpen, door ze bijvoorbeeld over 

Stichting Anders te vertellen, vermoedt Hannah dat deze groep hulpvragers nog maar 

het topje van de ijsberg is. Zij merkt dat het onderwerp, anders dan bijvoorbeeld 

alcohol of drugsverslaving, weinig bekend is op de werkvloer.
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Invloed van demografische 
verschillen op de aanpak
Houd rekening met de regionale 
verschillen van de hulpvraag en 
hulpvrager
Zo heeft in Leeuwarden bijvoorbeeld 20% van de inwoners 

een migratieachtergrond, terwijl dit in Rotterdam ruim 50% 

is. Daarnaast is er in Friesland sprake van grote ontgroening 

en vergrijzing van de bevolking omdat de jongere generatie 

naar de randstad trekt. Door deze demografische verschillen 

zal de hulpvraagsamenstelling per regio en bedrijf 

verschillen. Het is belangrijk dat de communicatie zo goed 

mogelijk aansluit op de doelgroep. De campagne zal dan 

ook geen baat hebben bij een one-size-fits-all aanpak, maar 

zal per regio en bedrijf moeten kijken naar de passende 

strategie. 

Inventariseer voor de uitrol van een 
aanpak binnen een organisatie hoe 
de demografie van de regio eruitziet 
en welke problemen er het meest 
voorkomen
Op deze manier kan de campagne per regio en bedrijf de 

juiste voorbeelden gebruiken om te zorgen dat de werkende 

armen zich zal herkennen. Hoe meer zij zich gezien voelen 

en zich in de situatie herkennen, hoe eerder zij hulp zullen 

zoeken bij Stichting Anders. Stichting Anders kan hiervoor 

leunen op de kennis van de eigen regiomanagers en 

daarop aansluitende ervaring van stakeholders binnen de 

betrokken organisatie. 

De hulpvragen van flexwerkers blijven 
vaker ongezien door werkgevers

Dienstverlenende sectoren, zoals bijvoorbeeld de 

zorg, maken veel gebruik van een flexpool. Deze groep 

werknemers, hebben vaak een minder sterke binding met 

hun werkgever dan vaste werknemers. Werkgevers voelen 

vaak niet dezelfde mate van verantwoordelijkheid die ze 

naar medewerkers met een vast contract hebben. Hierdoor 

hebben flexwerkers mindere financiële zekerheid dan 

werkgevers met vaste contracten. Flexwerkers in financieel 

precaire situaties nemen soms extra veel diensten op of 

zullen hier om vragen. Deze diensten draaien zij soms bij 

verschillende werkgevers, om interne richtlijnen rondom 

werkverdeling te omzeilen. 

Benoem flexwerkers expliciet in de 
campagne

Stichting Anders kan met de campagne het bewustzijn 

creëren bij werkgevers over de financieel instabielere 

situatie van flexwerkers. Het is dan ook belangrijk om 

flexwerkers mee te nemen in de campagne door ze expliciet 

aan te spreken.  
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Flexwerkers hebben 
minder financiële 

zekerheid dan 
werknemers met vaste 

contracten
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