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De ontwikkeling van de inkomens- en
armoedesituatie van verschillende
categorieën c.q. generaties van vrouwen.

k

Ruud J.A. Muffels & Henk-Jan Dirven*

Er bestaan grote verschillen in armoede enerzijds tussen mannen en
vrouwen, anderzijds tussen verschillende categorieën c.q. generaties
van vrouwen. De armoede binnen de vrouwelijke populatie is zeer ongelijk verdeeld. De armoede onder jonge alleenstaande vrouwen van 16
tot 24 jaar, alleenstaande moeders en alleenstaande weduwen is duidelijk hoger dan onder vrouwen in het algemeen. Onder de vrouwelijke
bevolking zijn de jonge vrouwen en weduwen er duidelijk het slechtst
aan toe wat betreft hun armoedesituatie. Vrouwen in de leeftijdscategorie van 25 tot 44 jaar -veelal levend met een partner- hebben een
relatief lage kans op armoede. Dit beeld wordt nog versterkt indien de
inkomensmobiliteit en de kans op langdurige armoede in ogenschouw
wordt genomen. De inkomensmobiliteit van de drie genoemde groepen
van vrouwen blijft ster4 achter bij die van de totale bevolking. Uitgaande
van het sociaal minimum zien we dat zo'n 28% van de weduwen en zelfs
53%van de jonge vrouwelijke alleenstaandenhet niet lukt om binnen drie
jaar M het intreden van een armoedesituatie eruit te ontsnappen. De
blijfkansen in armoede voor deze groepen zijn significant hoger dan voor
de totale bevolking (zo'n 21%). Voor de subjectieve armoedegrenzen zijn
de verschillen met de totale bevolking nog pregnanter. De strategieën die
vrouwen hanteren om rond te komen verschillen van mannen doordat vrouwen meer geneigd zijn dan mannen om indien de middelen ontbreken een
bepaalde comunptie-uitgave uit te stellen. Opvallend is voorts dat vrouwen meer dan mannen krediet opnemen of geld lenen van anderen om een
duurzaam consumptiegoed aan te schaffen. Vrouwen zijn evenwel minder
dan mannen geneigd op afbeding te kopen.

Inleiding
Hoewel Nederland sinds het midden van de jaren zestig een zekere traditie kent van
armoedestudies op het niveau van huishoudens is tot op heden nog maar weinig
specif~ekeaandacht geschonken aan het gender- en generatievraagstuk in relatie tot
armoede. Vanuit de politiek ontstond na WO 11, mede vanwege de euforie over het
succes van de verzorgingsstaat, de aandacht voor het armoedevraagstuk eigenlijk
pas aan het begin van de jaren tachtig onder invloed van de gevolgen van de
economische recessie, tot uitdrukking komend in massale structurele werkloosheid
en arbeidsongeschiktheid.De empirische studies rond armoede trachtten een beeld
te geven van het voorkomen van armoede in Nederland.

9-2:

.

%-&

-

aF
AjnPerkzaam bij de vakgroep Arbcid en Sociale Zekerheid van de Katholieke Uni~ . t t g i a b a n tMulïeIs
.
is wens bijzonder hoogleraar sociaalaxmomischeasvan het oude&RW'& aiívvoaed diktew ban WORC (Work and Orgamsation Research CenttaiECljnont-aan.voornocmdcvakgroep.

- g:

'

Le
st

e!n

ie
IW

en
de

If5
ie
)e

or
dn

lie
IN-

en
U-

en

er

'an
ig
tot
het
lijk
de

%..z

moede onder de bevolking was de analyse niet specifiek gericht op de problematiek
van bepaalde groepen waardoor dit aspect onderbelicht bleef. Het onderzoek was
er bovendien op gericht om voor Nederland de informatie te verzamelen die ande
re onderzoekers elders reeds eerder hadden verzameld. De intentie was immers om
de situatie in Nederland te kunnen positioneren ten opzichte van andere landen.
Bovendien bestond er een traditie in het armoedeonderzoek, waarin voornamelijk
aandacht werd geschonken aan de meting van armoede (measurement of poverty)
en de kwantificering van het armoedeprobleem (counting the poor), het tellen van
het aantal armen. Relatief weinig aandacht was geschonken althans in empmsche
studies aan een verklaring van armoede (explanation of poverty). Deze constatering
is overigens niet nieuw. Reeds aan het einde van de jaren zeventig werd dezelfde
constatering gedaan door de Britse armoedeonderzoeker prof. Townsend in zijn
fameuze boek Poverty in the United Kingdom (Townsend, i.979). En deze laatste
constateringgeldt overigens nog steeds. De praktijk in veel armoedeonderzoekis er
een van beschrijving en niet van verklaring. Townsend heeft ook een reden gegeven
waarom verklarend onderzoek in zijn ogen zo weinig is geschied. In zijn ogen hing
dat samen met het multidimensionele karakter van armoede. Armoede is in zijn visie
niet enkel een gebrek aan inkomen maar een gebrek aan hulpbronnen om te kunnen beschikken over de noodzakelijke dieetstandaarden, om te participeren in de
sociale en culturele activiteiten en om te kunnen beschikken over de voorzieningen
en levensvoorwaardendie normaal zijn of algemeen worden aanvaard in de maatschappij waartoe men behoort. Armoede is dus een gebrek aan hulpbronnen om te
kunnen participeren in de levensstijl van de gemeenschap. Dat betekent dat armoe
de meer is dan een gebrek aan inkomen alleen en ook te maken heeft met de algemene levensvoorwaarden,zoals huisvesting, gezondheid, opleiding, sociale parficipatie etcetera. Een verklaring van armoede veronderstelt dus op al deze dimensies
van armoede een sluitende theorie en toetsingskader, waarbinnen de achterliggende sociale en economische processen op consistente en geïntegreerde wijzezijn
samengebracht.Een dergelijke geïntegreerde benadering van armoede is er niet. Wel
bestaan er parti8le theorieën die op onderdelen een verklaring kunnen geven voor
het optreden van annoede in moderne westerse samenlevingen. Welnu, een verklaring is nodig om meer inzicht te verwerven in de achterliggende structurele
maatschappelijke processen die de ongelijkheden in inkomens en maatschappelijke
positie van specifieke
groepen, zoals bepaald door gender- en generatieverschillen,
determineren. Hoewel dit artikel niet pretendeert om de m o e d e p r o b l e m a t e k ~ ~
verschillende generaties van vrouwen uitputtend te verklaren wordt niettemin
gepoogd op basis van de resultaten van empirisch onderzoek enig inzicht te gevd
&de dete-anten
van armoede en annoedio
evenwel duideiijk zijn dat de interpretatie van
wordt door dit gebrek aan een geïntegreerd .h

De gebroikte.armoede-deñnities
Elke studie naar armoede veroudeistelt mdefmiti

maken van drie armoedegrenzen om de situatie van bepaalde groepen te
ven. Dit is het sociaal minimum, de subjectieve armoedegrens (SPL) zoals
,

,

de minimum inkomensnormen of met andere woorden van door de overheid gega
randeerde minimum uitkeringsniveaus. In Nederland spreken we van het sociaa
minimum wat overeenkomt met de bijstandsniveaus die variëren met de samenste
ling van het huishouden en de leeftijd van de leden. Deze grens is in sterke ma
relatief, want gerelateerd aan het welvaartsniveau van een bepaald land. De su
jectieve armoedegrenzen die een rijke traditie in Nederland hebben, onderscheide
zich door de betrokkenen zelf als experts te beschouwen die in staat zijn aan te
welk inkomen zij als minimaal beschouwen voor zichzelf of voor het huish
waartoe zij behoren'. De derde grens behoort tot de zogenaamde deprivatiebenaderingen welke, zoals in & benadering van Townsend, vertrekken v
concept van de achterstelling ten opzichte van een algemeen aanvaarde levensstijl.
De hier gebruikte deprivatiegrens gaat uit van een gewogen somscore op een
deprivatie-index, een lijst van items die de materiële en immateriële levenssituatie
tracht te meten. De grens is subjectief doordat zij is vastgesteld door aan respondenten zelf te vragen hoe zij hun deprivatiesituatie beoordelen (Muffels, 1993). Het
gebruik van meer grenzen!voorkomt dat een arbitraire keuze wordt gemaakt voor
een bepaalde grens welke een eenzijdigbeeld verschaft van &vele aspecten of gezichten van armoede. De selectie van armoedemaatstaven is deels gebaseerd op &
beschikbaarheid van data en deels op de gedachte dat zowel een inkomens- als consumptieldeprivatiegrensgewenst is, alsook een objectieve en een subjectieve grens.
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Fuikele karakteristieken van mannen en vrouwen
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No~rdat
teen beschrijving wordt gegeven van de armoedesituatievan vrouwen is het
nuttig kort aandacht te besteden aan de wijze waarop verschillende groepen van
vrouwen zichkarakteriserenten opzichtevan ankre groepenZ.De beschikbareinformatie beperkt zich tot derriografische en sociaal-economischeindicatoren die een
h l d - h e n menvan de positie van bepaalde categorieën van vrouwen ten opzich'k$iÚpxmnen en ten opzichte van elkaar. De demo)yafische factoren zijn burgerlijk@&atmgemidgeldeleeftijd. Met betrekking tot de sociaal-economischeindicaaantal uren dan menvolgens contract werkt, de sociaal-eco$p~en;gaat*h'et?~pbet
&onliwhe.positie in termen van dagelijkse bezigheden, het gemiddelde b&tb8uur&+ &-eibestpibaar. inkornen,in~sen.Weduwen1behoren gemiddeld tot de
& m g 6 ~ f t j . j ~ ~ o r i edmge.~wduwen
ën.
zijn vmlal ongehuwd twwijl vrouwen
~-1dftij&k@sse~5~tot-44;-jaar
veelal gehuwd zijn. Opvdlend is echter onder de
iallystaahde moede18hetlpercentage dat ongehuwdis (43%) inwergelijking met het
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ven aan de zorg voor de kinderen. Voorzover weduwen werken, doen ze dat veelal
in deeltijd terwijl alleenstaande werkende moeders in tweederde van de gevallen vier
dagen of meer per week werken. Jonge vrouwen en volwassen vrouwen tussen 25
en 44 jaar oud nemen relatief het meeste deel aan werk, respectievelijk 51 en 42%.
Indien ze werken, werken de jonge vrouwen in 72% en de volwassen vrouwen in
55% van de gevallen in voltijdse banen welk percentage overigens lager is dan het
percentage voor mannen in dezelfde leeftijdsklassen.De hoogte van de bruto lonen
speelt hier wellicht een rol aangezien het bruto uurloon voor volwassen vrouwen
veelal lager is dan voor mannen. Aangezien de meeste van deze vrouwen gehuwd
zijn (73%) is de afweging snel gemaakt wie van beide partners de meeste tijd gaat
werken. Ook rolopvattingen zullen in dit afwegingsproces overigens bepalend zijn
voor de uiteindelijke verdeling van de arbeids- en vrije tijd binnen het huishouden.
Weduwen en alleenstaande moeders blijken qua inkomen in een relatief ongunstige
positie verkeren. Respectievelijk 60 en 45% heeft in 1990 een inkomen dat minder
is dan 20.000 gulden op jaarbasis terwijl slechts 9% van de vrouwen tussen 25 en 44
jaar en 36%van de jonge vrouwen tot deze laagste inkomenscategorie behoort. De
weduwen en alleenstaande moeders behoren dus tot de groepen met de laagste inkomens. De vraag stelt zich nu&hoeverre,dit ookalei$ tot armoede.
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Gender- en generatievershlen in -oede'%
Be cijfers die in de volgende tabellen worden gepresenteerd hebben betrekking op
CBS gegevens voor het jaar 19883.Vergelijkbare cijfers voor latere jaren zijn nog
niet beschikbaa?. In de tabellen 1 tot en met 3 worden de verschillen in m o e d e
'
tussen mannen en vrouwen van verschillende generaties belicht, daarbij
~ a de
n drie armoedelijnen. In tabel 1 wordt uitgegaan van personen*&&t
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Uit de cijfers in tabel 2 is het opvallend te constateren dat de genderverschillen in
armoede tussen de verschillende generaties van gezinshoofden aanmerkelijk groter
zijn dan bleek uit de gegevens op persoonsniveau. Uitgaande van het sociaal minimum blijkt dat oudere hoogbejahrde vrouwen een driemaal zo groot armoederisico ,
hebben als hoogbejaardemannen. Maar ook de jonge vrouwelijkehoofden van huishoudens-verkerentweemaal m vaak in armoede als mannelijke hoofden in die leef--%jdmtegorie.
..
Eenzeifde beeld geven de subjectieve armoedegrenzen hoewel bij de
deprivatiegrens-opvalt dat jonge vrouwelijke hoofden hun levensituatie niet veel
r&r&d&r bbordelen als de mannen in dezelfde leeftijdscategorie.Wat verder met
~a&%y;alt
~ j de
n significante en sterke genderve.mhillen in armoede bij de gene
fatie van-hoofden
-".-* van huishoudens van 25 tot 49 iaar, welke verschillen niet si@t-t'u~~aren op pepoonsniveau. Dit doet zich voor bij alle drie armoedegrenzenhet.&~LBF>D
%+t &t er verschiUen bestaan in het ink~menvan mannen en vrouwen
vinden in verschilien in de arbeidsverdiensten.
g gemaakt om de verschillen in armoede tussen
ofden te belichten. Opvallend is dat
s epn-xer hoge kans Qp-arpgde hebin vergelij-de
moeders hebben.
Jab& 3 laat
g&jf&p-&?n@&
k=& op3&$&.

Iers k t e r is dan van weduwen, de leefsituatie in brede zin kennelijk als slechter wordt ervaren. Mogelijk speelt de zorg voor de kinderen hier een rol. Weduwen
hebben over het algemeen niet meer de zorg voor kinderen terwijl alleenstaande
moeders die zorg wel hebben en dit kennelijk als een zware belasting ervaren.
Tabel 3 Armoedepereentages voor verschillende groepen van vrouwen (SEP, 1988)

Jonge vrouweigke hoofden
van huishoudens
Alleenstaande moeders

3

Alleenstaande weduwen
Vrouwelijke hoofden van
25 44 ir.

-

Alle vrouwelijke hooïden~

So&al minimum

Subjectieve armoedegrens

Subjectieve depmiaiie.
grens

30.0

63.7

123

127

I

I

20.3
92

15.0

39.7

I

I

46.3

I

684

35.8

46,l

,

I

16.7
31.0

28.3

Nader is onderzocht in welke mate de verschillen in armoedetussen de verschillende
categorieënvan vrouwelijke gezinshoofden te maken hebben met verschillen in opleidingsniveau's. Drie opleidingsniveau's zijn daarbij onderscheiden,
MAVO), middelbaar (HAVO, Atheneum, MBO) en hoog (HBO,
Onder constanthouding voor opleiding blijkt dat de verschillen tuss
groepen van vrouwen Meiner worden maar niettemin blijven bestaan.
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Langdurige armoede
7
t,
Een belangrijke vraag in armoedestudies is de vraag of
wel permanente situatie is voor de betrokkenen. In het
minder ernstig omdat men kennelijk in staat is na een
armoede te ontsnappen. Indien deze situatie zich voordoet is sprake van mvaldoende hoge mate van economischemobiliteit. Het zijn dan steeds weer d o m &e
kennelijk onder invloed van specifieke gebeurtenissengedurende de levensloopvoor
een korte tijd in armoede geraken. In het tweede geval is er een a n k mdwnkme
werkzaam dat erop wijst dat er sprake is van een geringe economisohe'mclbiliteirbij
bepaalde categorieën. Indien dit zich voordoet zijn het steeds d
'die
worden getroffen door armoede en geen kans zien eraan te ontsnapper~rV~or~em:
a
a
l
verklaring van dit verschijnsel kan dan te rade worden gegaan bij een
verklaringshypothesen. Vanuit de neo-klassieke theorie kan het ontb~e&voldoende incentives in het sociale zekerheidssysteeinQ verklanng.geSdin$%e
de culture of poverty hypothese spelen mogelijk bistorisoh
onpIiim
en cultureel overgedragen gedragspatronen een rol en vanuit de initi&an*
.
arbeidsmarkttheorieën worden segmenteringsprocessenaan vraag-en mb&ijde , 4

I1

Om langdurige armoede te meten zijn vier methoden gebruikt welke ieder verschillende aspecten weergeven van inkomensveranderingen in de tijd, permanent inkomen (het inkomen dat over een bepaalde periode min of meer vast is), instabilitei
van inkomen (de mate waarin inkomen over de jaren schommelt) en de verblijfs-'-r..iuu
,-.-k&$ duren in armoede (Duncan en Rodgers, 1991). De maatstaven die worden gebruik
-,.X%
- armoede te meten zijn (1) de n-iaar inkomensbehoefte ratio (inco- . om langdurige
, me-to-nee& ratio), waarbij langdurige armoede gedefinieerd is als de situatie wa
- bij het gemiddelde inkomen over n-jaar lager is dan het gemiddelde minimum inko
men dat nodig is om een minimale levensstandaard te bereiken. Deze maatsta
,
varieert daarmee met de keuze van de minimum behoefte maatstaf. In dit artik
zijn de subjectieve armoedegrens en de grens van het sociaal minimum gebruikt
de (minimum) behoeften te indiceren. Maatstaf (2) voor langdurige armoedeis ge
f ~ e e r als
d de fractie van het aantal personen of huishoudens dat gedurende 'n' j
in armoede verkeert (Muffels, Berghman en Dirven, 1992). Maatstaf (3) betreft de
fractie van de bevolking dat na een bepaalde tijd nog steeds verblijft in armoede en
bij maatstaf (4) gaat het om een modelmatige schatting van permanente armoede.
De eerste maatstaf, de inkomensbehoefteratio, kan beschouwd worden als een maat
voor relatieve inkomensdeprivatie. De 'n-jaren armoede' maatstaf (maatstaf 2) gaat
uit van een vooraf bepaald aantal jaren dat men in armoede verkeert en meet daardoor de stabiliteit v& inkomensposities die men in het verleden heeft ingenomen.
Een nadeel van deze maatstaf is dat het geen rekening houdt met de beperkte observatieperiode waardoor niet alleen voltooide verblijfsduren worden waargenomen
maar voor een belangrijk deel ook onvoltooide of gecensureerde duren. Hierdoor
vindt een onderschat& plaats van de werkelijke virblijfsduren in armoede. In de
'armoede verblijfsduur' maatstaf (maatstaf 3) wordt dit bezwaar voor een deel wegge
nomen, aangezien alleen duren worden meegenomen waarvoor het beginmoment
bekend is (Bane en Ellwood, 1986). Deze maatstaf is gebaseerd op de standaard
overlevingstabel benadering en centraal staat de berekening van de kans om armoede te verlaten gegeven dat men reeds enige tijd arm is geweest. In de laatste
maatstaf die gebaseerd is op een modelbenadering wordt een schatting verkregen
van de.omvang xan permanente armoede met behulp van een longitudinaal (panel)
wgressiemodel. Deze benadering vertrekt vanuit de gedachte dat mensen een latenie stabiele inkomensbehoefte ratio hebben waarvad vanwege onvoorziene gebeurtenissen zoals werkloosheid en arbeidsongeschiktheid tijdelijk kan worden afgewe
ka.Imtabel4 worden de resultatenweergegeven voor de twee armoedegrenzen, het
s o c i a a l m u m en de subjectieve armoedegrens. De data betreffen data over de
H0de 1985 tot en.met 1988.
--L.

L

--

-+.
,&q>,

?L"%::
t$$+&f.

4 ,;

i

j

$

J .

'
l
'
,

4-,
*L

:

.

,,-<
P

m

a

'\

m

r"

aas
Q*

m
&
:rle-

WLpns
"ge

iard
wen
r de
een
veel

nen worden ondRrverhki in drie typen die, (1) te maken hebben met veranderingen in de arbeidmarktpositie (verandering in aantal uren werk of verandering van
arb~dsrnarktstatus),(2) gerelateerd zijn aan gebeurtenissen in de sfeer van de huishoudensvorming (trouwen, hertrouw, echtscheiding) en (3) te maken hebben met
veranderingen in ae positie binnen het uitkeringssysteem (start en einde bijstandsuitkering). Uit de gegevens bleek dat de drie groepen van vrouwen gezamenlijk
slechts 76 overgangen in en uit armoede doormaakten in de observatieperiode en
dat slechts een gering percentage van deze overgangen direct gerelateerd kon worden aan de drie typen van gebeurtenissen.Dit hangt ongetwijfeld samen met het feit
dat de inkomensmobiliteit van deze groepen zich afspeelt binnen zeer nauwe grenzen net boven en net onder het sociaal minimum. Anderzijds is de economische
mobiliteit van deze categorieën van vrouwen gering, doordat ze vanwege een zwakke arbeidspositie weinig kans hebben om door het vinden van werk te ontsnappen
aan armoede.
Om het aantal te vergroten is de analysegroep van vrouwen vervolgens verbreed tot
alle vrouwen van 16 jaar en ouder. Onderzocht is nu in welke mate het optreden
van deze levensgebeurtenissenal dan niet leidt tot overgangen in en uit armoede
(tabel 5).
Tabel 5 Jaarlijkse overgangen in en uit armoede volgens het sociaalm@nun &fVrmOUOU
wen van 16 jaar en ouder in samenhang met veranderingen in samqlevingsvonn,~

arbeidFrnarktpositie en uitkeringssituatie (1985-1988), (SEP, 1985-1988):
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Vemndenngen in samenlwingsvorm'
gehw&gehwd
gehwd-ongehwd
ongehw&gehwd
ongehuw&ongehuwd
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68,6
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10.0

7.1

10.9
17.1
'O2

.P

-

2

p 3 w-"
' ' b

. 43

- " - 6.6
L

Veranderingen in unkeringssItuatie
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kte maken met de vemchillen in financiële positie. Vrou-

aar
tie)
.o

len.

9

n

lopende inkomsten. Opvallend is dat hoewel over hetaigemeen weinig wordt geleend
vrouwen frequenter lenen (van familie of vrienden of door middel van een bankkrediet) dan mannen. Mannen kopen eerder op afbetaling dan vrouwen. In dezelfde lijn ligt wellicht de constatering dat vrouwen veel eerder dan mannen besluiten
een bepaald duurzaam goed niet aan te schaffen. Bezien we de gegevens voor de
andere categorieën van vrouwen dan lijkt een belangrijke strategievan vrouwen te
zijn om eenvoudig niet tot aanschaf van een bepaald goed over te gaanindien d m voor de middelen ontbreken. Weduwen bliiken over het algemeen freauenter .het

