Geld voor bestrijding armoede blij t liggen

Veel burgers die recht hebben op een uitkering of steun doen daar geen beroep op. Dat
blijkt uit analyses van onderzoeksbureau DataFryslân bij drie Friese gemeenten.
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Bezoekers halen voedselpakketten op voor de kerstdagen. FOTO: ANP

Hierbij werd gebruik gemaakt van zogeheten microdata. Daarbij zijn de gegevens tot individuele
personen te herleiden, al krijgen de onderzoekers de persoonsgegevens zelf niet in te zien.
,,Bij statistieken worden cijfers op een grote hoop gegooid en wordt vervolgens naar gemiddelden
gekeken. Bij microdata kan er op individueel niveau worden gekeken”, verduidelijkt DataFryslân
directeur Rudolf Simons. Volgens hem kunnen gemeenten op die manier veel e fectiever hun
armoedebestrijding uitvoeren.

DataFryslân analyseerde de inkomstengegevens
van (/registreren)
Leeuwarden, Smallingerland en Súdwest-Fryslân.
Registreren
De organisatie, die zich inzet voor meer datagedreven beleid in Fryslân, krijgt de versleutelde gegevens
van het CBS aangeleverd.

Samenstelling
Daarbij is onder andere gekeken naar de samenstelling van de groep met lage inkomens wat betre t
lee tijd en het wel of niet hebben van kinderen. Ook de inkomstenbronnen konden in kaart worden
gebracht. Zo werd duidelijker met welke type beroepen mensen vatbaarder zijn voor de zogeheten
armoedeval.Daarnaast is ook het gebruik van de gemeentelijke armoederegelingen onder de loep
genomen. Volgens Janneke Arntzen, data-wetenschapper bij DataFryslân, blijkt dat een behoorlijke
groep die wel recht hee t op een uitkering daar toch geen gebruik van maakt. ,,Súdwest-Fryslân kent een
bijdrageregeling voor minima. Maar twee op de vijf mensen die er recht op hebben, maken daar gebruik
van.”
Microdata geven een beter inzicht in de armoede onder de bevolking. Maar gemeenten komen niet te
weten welke burger wel recht hee t op een steunmaatregel maar daar geen beroep op doet. ,,Dat is door
bescherming van gegevens niet te achterhalen. Maar een gemeente kan er wel achter komen in welke
wijken dat bijvoorbeeld speelt en via de bibliotheek of buurthuis de bewoners wijzen op steun waar ze
misschien voor in aanmerking komen.”

Maar twee op de vijf mensen die er recht op hebben maken er gebruik van
Hoewel voor de drie gemeenten voor het eerst microdata zijn gebruikt, wil dat volgens Arntzen niet
zeggen dat ze voorheen in het duister tastten. ,,Via uitkeringsgegevens was al het een en ander bekend
van de bevolking die met armoede te maken hee t. Maar nu zijn de inkomensgegevens van alle
huishoudens te achterhalen.”
Simons hoopt dat komend jaar meer Friese gemeenten microdata inzetten voor armoedebestrijding.
,,Als daardoor meer mensen een beroep doen op een uitkering omdat duidelijk wordt dat ze er recht op
hebben, kan het een gemeente weliswaar meer geld kosten. Maar het doel van armoedebestrijding is
mensen uit de armoede te halen. Dan is het goed om te weten hoe je dat het e fectiefst doet.”
Lees ook: Friese voedselbanken zitten krap door korting supermarkten
(https://frieschdagblad.nl/2020/10/26/friese-voedselbanken-zitten-krap-door-korting-supermarkten)
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(/2020/12/15/brandstichting-in-vogelhut-hilaard-dit-fyn-ik-hiel-min)

Brandstichting in vogelhut Hilaard: ‘Dit fyn ik hiel min’
(/2020/12/15/brandstichting-in-vogelhut-hilaard-dit-fynik-hiel-min)
Regio

In vogelhut de Strânljip in de Hilaardermieden is dit
weekend brand gesticht. Daardoor zijn de
vogelzoekplaten verbrand, evenals het houtwer...
7 minuten geleden
Lees meer (/2020/12/15/brandstichting-in-vogelhut-hilaard-ditfyn-ik-hiel-min)
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Geld voor bestrijding armoede blij t liggen
(/2020/12/15/geld-voor-bestrijding-armoede-blij tliggen)
Regio

Veel burgers die recht hebben op een uitkering of
steun doen daar geen beroep op. Dat blijkt uit
analyses van onderzoeksbureau DataFryslân b...
1 uur geleden
Lees meer (/2020/12/15/geld-voor-bestrijding-armoede-blijftliggen)
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Sobere Kerst, maar we kunnen niet anders
(/2020/12/15/sobere-kerst-maar-we-kunnen-niet-anders)
Regio

‘Nederland gaat op slot’, zei premier Mark Rutte in
zijn tv-toespraak. Pijnlijk, maar onvermijdelijk,
zeggen Friese bestuurders. Zij roepen op tot
saamhorigheid en het nemen van ei...
4 uur geleden
Lees meer (/2020/12/15/sobere-kerst-maar-we-kunnen-nietanders)
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Scholen nu minder overvallen door nieuwe sluiting
(/2020/12/15/scholen-nu-minder-overvallen-doornieuwe-sluiting)
Regio

Scholen gaan tot 18 januari volgend jaar over op online
onderwijs. Daarbij komt de ervaring van de vorige
lockdown goed van pas....
5 uur geleden
Lees meer (/2020/12/15/scholen-nu-minder-overvallen-doornieuwe-sluiting)
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Stroom doodt Japanse duizendknoop
(/2020/12/14/stroom-doodt-japanse-duizendknoop)
Regio

Het elektrocuteren van de invasieve exoot Japanse
duizendknoop lijkt e fectief. De gemeente SúdwestFryslân gebruikt dit bestrijdingsmiddel tegen de plaag
als eerste gemeente van N...
17 uur geleden
Lees meer (/2020/12/14/stroom-doodt-japanse-duizendknoop)
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Woning straks toiletgebouw in Hindeloopen
(/2020/12/14/woning-straks-toiletgebouw-inhindeloopen)
Regio

De gemeente Súdwest-Fryslân wil een woning aan ’t
Oost 10 in Hindeloopen kopen, en daar een toilet- en
douchevoorziening van maken. Dat leid...
20 uur geleden
Lees meer (/2020/12/14/woning-straks-toiletgebouw-inhindeloopen)
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Hoekstra: een intrigerende lijsttrekker
(/2020/12/14/hoekstra-een-intrigerende-lijsttrekker)
Algemeen

‘De koning is dood, lang leve de koning.’ Afgelopen
zaterdag ging het in mijn column over het einde van
Hugo de Jonge als politiek leider van het CDA. Nu, in
dit tussendoortje, ove...
20 uur geleden
Lees meer (/2020/12/14/hoekstra-een-intrigerende-lijsttrekker)
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Commentaar: Schrijnende situatie in een beleidsvacuüm
(/2020/12/14/commentaar-schrijnende-situatie-in-eenbeleidsvacuum)
Opinie

Ruim anderhalf jaar net sneuvelen van de PASsystematiek zit Nederland nog steeds in een
stiksto mpasse. Vele bedrijven zitten al te lang i...
22 uur geleden
Lees meer (/2020/12/14/commentaar-schrijnende-situatie-ineen-beleidsvacuum)
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Corona-oplossingen voor de Tocht halen het niet
(/2020/12/14/corona-oplossingen-voor-de-tocht-halenhet-niet)
Regio

De beslissing om de Elfstedentocht op voorhand al af
te blazen voor komende winter, hee t veel leden van de
Koninklijke Vereniging De Friesc...
gisteren om 07:00
Lees meer (/2020/12/14/corona-oplossingen-voor-de-tochthalen-het-niet)
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