
Financiële zekerheid en perspectief is broodnodig voor werkenden met een laag inkomen 
 
Angela is postbode, werkt 20 uur per week, en verdient te weinig om van rond te kunnen  
komen. Ze krijgt fysieke en psychische klachten. ‘Ik ben ziek geworden omdat ik mijn zorgkosten niet kon 
betalen en dreig nu in de schulden te raken omdat ik ook mijn noodzakelijke vaste lasten niet meer kan 
betalen’.  
 
Angela is slechts één van de 220.000 werkenden met een te laag inkomen om van rond te kunnen 
komen. De gisteren uitgebrachte SER-verkenning ‘Werken zonder Armoede’ geeft klip en klaar weer 
hoe funest de situatie is van mensen die werken en toch in armoede leven. Het hebben van werk is 
geen garantie op voldoende inkomen. De verkenning laat zien hoe een te laag inkomen werkenden 
gevangen houdt en nauwelijks perspectief biedt om een beter betaalde baan te vinden. Dit geldt met 
name voor werkenden met een beperkte urenintensiteit, kwetsbare zelfstandigen en werkenden met 
een aanvullende uitkering op werk. Voor deze groepen is dringend actie nodig.  
 
De Landelijke Armoedecoalitie1

 Verhoog het minimumloon met behoud van koppeling aan de uitkering, zodat werkenden 
voldoende inkomen hebben om van rond te komen en mee te doen in de samenleving;  

 hecht veel waarde aan deze uitgebreide verkenning. Het biedt tal van 
handvatten om het tij te keren en de situatie van werkenden met een laag inkomen echt te veranderen. 
Wat ons betreft dienen de volgende voorgestelde maatregelen met voorrang te worden opgepakt: 

 Biedt werk- en inkomenszekerheid die in combinatie voorzien in bestaanszekerheid: 
o zorg enerzijds voor vergroting van de contracten en uren in sectoren waar dat nu te 

laag ligt 
o en verruim anderzijds de bijverdienregeling voor mensen met een uitkering zodat het 

besteedbare inkomen van werkenden toereikend is om van rond te komen. 
 Evalueer de grondslagen van het sociaal minimum en actualiseer deze aan de stand van 2021; 
 Realiseer een breed toegankelijke arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp-ers; 
 En creëer extra zekerheden voor mensen met een arbeidsbeperking die weer aan het werk 

gaan, zodat zij geen nadelige inkomensgevolgen hebben als zij een stap terug moeten doen 
vanwege (tijdelijke) verergering van lichamelijke of psychische klachten. 

 
Tot slot bepleiten we – in navolging van de SER - dat de overheid samen met werkgevers, hulp- en 
dienstverleners en werknemers werkt aan een systeem dat de burger ontzorgt, maatwerk biedt in 
dienstverlening en persoonlijke goed toegankelijke hulp bij het verkrijgen voorzieningen, waarbij 
bestaanszekerheid voor elke inwoner de basis is. 
 
Zo werken we aan een samenleving waarin iedereen kan meedoen, chronische stress vanwege 
bestaansonzekerheid afneemt en mensen weer perspectief zien. 
 
Hartelijke groet,  

 
Jan van Leijenhorst,     Marry Mos 
voorzitter Landelijke Armoedecoalitie  secretaris Landelijke Armoedecoalitie 

                                                           
1  De Landelijke Armoedecoalitie is een netwerk van landelijke partijen die zich vinden in het gezamenlijke 
doel om armoede en schulden aan te pakken. Aangesloten zijn: Aedes, ATD Vierde Wereld, Alliantie Vrijwillige 
Schuldhulpverlening, Burgerkracht De Pijler, FNV, Gemeente Utrecht, Ieder(in), Landelijke Cliëntenraad, Sociaal 
Werk Nederland, Sociale Alliantie, SUNN, Valente, Werkplaats COMO, Woonbond, Armoedecoalitie Utrecht. De 
kenniscentra Nibud en NVVK ondersteunen de Armoedecoalitie inhoudelijk met kennis over wat werkt bij een 
effectieve aanpak van armoede en schulden. 


