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Summary in Dutch  

Gedurende de jaren negentig is het aantal arme huishoudens stabiel gebleven. Een 
aanzienlijk deel van de Nederlandse samenleving leefde in relatieve armoede, 
ondanks de banengroei aan het einde van de jaren negentig. Het verband tussen 
hardnekkige armoede en de opleving van de economie is in deze studie op socio-
logische wijze uitgewerkt. Hoe kan het dat het aantal armen stabiel gebleven is 
(met name het aantal duurzame armen), ondanks de opleving van de economie? 
Aan de hand van empirisch onderzoek dat verzameld is tijdens het Landschappen 
van armoede project (1997-1999) zal deze vraag worden beantwoord. Meer dan 
tweehonderd interviews vormen de basis van dit onderzoek. Het inkomen van de 
respondenten lag rond het beleidsmatig minimum en de meerderheid van de res-
pondenten was langdurig arm.  
 
Deze studie is opgedeeld in verschillende velden. De bestudeerde velden zijn de 
arbeidsmarkt, uitkeringsinstanties, de buurt, de sociale netwerken en de informele 
economie. De wijze waarop mensen met elkaar omgaan, de relaties tussen velden 
en de bronnen die verworven kunnen worden binnen het veld staan centraal. Deze 
aspecten kunnen ook inzicht geven in het antwoord op de vraag waarom mensen 
worden uitgesloten van een bepaald veld. Met andere woorden: de processen, 
mechanismen en relaties binnen deze velden bieden een verklaring voor het 
voortbestaan van armoede. Binnen de velden bakkeleien mensen met zowel mate-
riële tekorten (weinig geld, producten, goederen) als met symbolische kwesties 
(stigma, schaamte, een gebrek aan eigenwaarde). Om het handelen van mensen 
goed te kunnen begrijpen worden deze twee elementen in de analyses betrokken.  
 
Ieder veld kreeg aparte aandacht. Bovendien werd aandacht besteed aan de rela-
ties tussen de verschillende velden. Deze aanpak kent voordelen. In het algemeen 
wordt de aanwezigheid van armoede enerzijds verklaard vanuit de individuele 
tekortkomingen, anderzijds wordt gewezen op de aanwezigheid van een ongelijke 
verdeling van levenskansen, een algemeen verhoogd risico op armoede en een 
toename van ongelijkheid in westerse samenlevingen. Sociologische studies 
schenken beduidend minder aandacht aan de processen, mechanismen, interacties 
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en sociale relaties tussen individuen binnen verschillende velden die bijdragen tot 
het in stand houden van sociale ongelijkheid. Dit is een reden voor het gegeven 
dat deze studie middels de analyse van relaties tussen velden en individuen tot 
een alternatieve verklaring voor het voortbestaan van duurzame ongelijkheid 
tracht te komen. Ik zal nu de bevindingen per levensterrein aangeven.  
 
De arbeidsmarkt 
Het eerste geanalyseerde veld is de arbeidsmarkt. Langdurig werklozen hebben 
moeite om de arbeidsmarkt te betreden. De vraag die opkomt, is welke strategieën 
langdurig werklozen ontwikkelen om toegang te krijgen tot de arbeidsmarkt. Om 
dit inzichtelijk te maken is gebruik gemaakt van het ‘drie kapitaalvormen model’. 
De drie voornaamste vormen van kapitaal – sociaal (connecties), economisch 
(geld) en cultureel (diploma’s) – kunnen worden ingezet om kansen op de ar-
beidsmarkt te doen vergroten. Met financieel kapitaal kunnen mensen investeren 
in cultureel kapitaal en cultureel kapitaal is de sleutel tot de arbeidsmarkt. Met 
financieel kapitaal hebben mensen tevens toegang tot netwerken – sociaal kapi-
taal – en met dit sociaal kapitaal kunnen mensen (via bijvoorbeeld kennissen) een 
baan bemachtigen.  
 
Pierre Bourdieu heeft gewezen op de betekenis van het converteren van kapitaal-
soorten. Cultureel of sociaal kapitaal kan worden omgezet in economisch kapi-
taal. Voor langdurig werklozen geldt echter dat zij er veelal niet in slagen hun 
kapitaal te converteren. In dit hoofdstuk wordt het volgende aannemelijk ge-
maakt. Langdurig werklozen beschikken in de eerste plaats over weinig financiële 
middelen – een van de voornaamste kenmerken van armoede. Hierdoor ondervin-
den zij moeilijkheden bij het investeren in cultureel en sociaal kapitaal. Juist deze 
twee kapitaalvormen zijn essentieel bij het verkrijgen van toegang tot de ar-
beidsmarkt. In de tweede plaats blijkt dat zij worden geconfronteerd met instituti-
onele tegenstellingen. Aangezien langdurig werklozen veelal een uitkering ont-
vangen, zijn zij gebonden aan velerlei regels. Zij moeten beschikbaar zijn voor de 
arbeidsmarkt en mogen daarom geen opleiding volgen. De arbeidsmarkt eist ech-
ter “opgeleide mensen.” Met andere woorden: mensen mogen hun financieel ka-
pitaal niet converteren in cultureel kapitaal vanwege banden met de staat terwijl 
“de arbeidsmarkt” juist cultureel kapitaal eist. Ten derde blijkt dat, als zij toegang 
hebben tot de arbeidsmarkt – veelal in de vorm van gesubsidieerde arbeid – de 
stap van uitkering naar werk weinig oplevert. Zij hebben, met andere woorden, 
wel hun cultureel en sociaal kapitaal omgezet, maar op termijn blijkt dit weinig te 
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renderen. In de vierde plaats laat ik zien dat er een sterke relatie bestaat tussen 
sociaal en economisch kapitaal en dat een reductie van het één veelal het verlies 
van het ander betekent. De vicieuze cirkel waar mensen in zitten – geen financieel 
en geen sociaal kapitaal, en daarom minder kans op een baan – wordt niet of 
nauwelijks doorbroken. Verder blijkt dat juist arme huishoudens over alle drie de 
kapitaalvormen moeten beschikken om een baan te behouden. Dit geldt voorna-
melijk voor alleenstaande ouders: zij hebben sociaal kapitaal nodig voor goedko-
pe en flexibele kinderopvang; financieel kapitaal om deze opvang te betalen, en 
voldoende cultureel kapitaal om een “goed” betaalde baan te krijgen. 
 
De ene kapitaalvorm kan overigens ook de andere compenseren. Veelal ontbreekt 
een van deze kapitaalvormen en wordt het moeilijk om een positie op de ar-
beidsmarkt te veroveren. Dit hoofdstuk laat zien dat langdurig werklozen wel 
degelijk trachten de arbeidsmarkt te betreden. Zij hebben echter te maken met een 
aantal institutionele tegenstellingen, een financieel precaire basis en een vicieuze 
cirkel waarin het verlies van de ene kapitaalvorm vaak het verlies van een andere 
kapitaalvorm betekent. Hebben zij eenmaal een baan bemachtigd, dan blijkt con-
versie van kapitaal weinig te renderen.  
 
De bijstandsbureaucratie 
Het bureaucratische veld (of meer specifiek: de Sociale Dienst) is het tweede veld 
dat centraal staat. Arme huishoudens zijn veelal financieel afhankelijk van de 
staat en bouwen om deze reden een langdurige relatie op met de overheid in het 
algemeen en met uitkeringsambtenaren in het bijzonder. Juist deze relatie tussen 
overheid en bijstandsafhankelijke huishoudens staat centraal en de vraag is hoe 
deze relatie bijdraagt aan de bestendiging van armoede. Om dit inzichtelijk te 
maken, is geanalyseerd welke procedures de respondenten doorlopen en wat hun 
ervaringen zijn met de uitkeringsambtenaren. In de eerste plaats is gebleken dat 
de respondenten van mening zijn dat zij door uitkeringsambtenaren worden bena-
derd als onrechtmatige ontvangers van een uitkering. Zij vinden dat zij gestigma-
tiseerd worden als zogenaamde undeserving poor en dat zij moeten aantonen dat 
zij wel degelijk recht op een uitkering hebben. In de tweede plaats worden de 
respondenten formeel geclassificeerd. De afstand tot de arbeidsmarkt bestaat bij-
voorbeeld uit een vierdelige classificatie, variërend van ‘direct beschikbaar voor 
de arbeidsmarkt’ tot ‘niet geschikt voor reïntegratie’. Vervolgens worden de res-
pondenten geconfronteerd met de tegenstelling tussen hoe zij hun situatie inschat-
ten en hoe de staat hen classificeert. Deze tegenstelling leidt tot spanningen. Ten 
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derde worden de respondenten voortdurend gecontroleerd of zij rechtmatig een 
uitkering ontvangen. Deze controles beïnvloeden de vertrouwensrelatie met de 
overheid negatief.  
 
Deze drie procedures hebben ingrijpende gevolgen voor de relaties en interacties 
tussen uitkeringsambtenaren en de respondenten. Door de gespannen relatie rea-
geren de respondenten contraproductief. Zij vermijden de bureaucratie, gaan een 
discussie aan met uitkeringsambtenaren, frauderen, worden passief, maken geen 
gebruik van bijzondere bijstand, of relativeren hun positie ten opzichte van de 
uitkeringsambtenaar. Deze reacties, als gevolg van de gespannen relatie, maken 
het aannemelijk dat zij hun kansen reduceren om voor omscholingstrajecten in 
aanmerking te komen, terwijl juist deze omscholingstrajecten hun kansen op de 
arbeidsmarkt vergroten. De kans dat zij uiteindelijk hun afhankelijke positie be-
eindigen wordt kleiner. Dit hoofdstuk maakt inzichtelijk dat langdurig werklozen 
een proces doormaken, waarbij zij een duurzame, maar onvruchtbare relatie op-
bouwen met de staat. Deze gespannen relatie staat een positieverbetering in de 
weg. 
 
De buurt 
Het derde geanalyseerde veld is “de buurt.” De vraag is of de buurt de stijgings-
kansen negatief beïnvloedt en een effect kan hebben op de bestendiging van ar-
moede. Een buurt kan op zichzelf geen effect hebben, buurtbewoners wel. Daar-
om biedt dit hoofdstuk inzicht in de wijze waarop de respondenten omgaan met 
hun buurtbewoners en staat de vraag centraal of de buurtbewoners verbindingen 
via bewoners kunnen leggen naar andere velden. Om begrijpelijk te maken hoe de 
respondenten omgaan met hun buurtbewoners, is geanalyseerd wie zij verant-
woordelijk houden voor de (negatieve) status van hun buurt. Dit analytisch kader 
biedt de mogelijkheid om de interne differentiatie van de buurt te verduidelijken 
en om te analyseren of de bewoners vruchtbare sociale relaties bezitten.  
 
De respondenten hanteren drie manieren om de negatieve status van hun buurt te 
neutraliseren. In de eerste plaats wijzen zij anderen aan die tot de undeserving 
poor behoren en die de buurt de status geven van ‘uitkeringsbuurt’. Deze zoge-
naamde undeserving poor geven hun buurt een slechte naam en dragen bij aan de 
beeldvorming van werkschuwe werklozen. Respondenten die deze strategie han-
teren, voelen zich dikwijls achtergesteld. In de tweede plaats wijzen de respon-
denten op buurtbewoners die de buurt doen verloederen. Deze verloedering is 
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zichtbaar en draagt bij aan het negatieve imago. Het onderscheid wordt gemaakt 
op basis van leefstijl. In de derde plaats proberen de respondenten het imago van 
de buurt te neutraliseren. Dit doen zij door begrip te kweken voor andermans po-
sitie (de mensen die de buurt een slechte naam geven) en door een positieve draai 
te geven aan de buurt. Door het hanteren van deze drie strategieën, in het bijzon-
der de eerste twee, distantiëren de respondenten zich van de andere buurtbewo-
ners. Het distantiëren van anderen heeft als consequentie dat duurzame sociale 
verbindingen nauwelijks tot stand komen. Bijgevolg worden geen verbindingen 
naar andere velden gelegd, zoals de arbeidsmarkt. Sterker nog, deze distinctiestra-
tegieën zorgen voor een bevestiging van het negatieve imago van de buurt – iets 
dat werkgevers zullen aangrijpen om juist deze buurtbewoners niet in dienst te 
nemen.  
 
Sociale netwerken 
“Sociale netwerken” zijn het vierde bestudeerde veld. Veelal wordt verondersteld 
dat mensen, echter niet via formele instituties zoals de Sociale Dienst, het ar-
beidsbureau of het uitzendbureau, maar via informele sociale netwerken een baan 
vinden. Deze sociale netwerken zijn bronnen van informatie en kunnen bruggen 
slaan naar andere netwerken. Die andere netwerken kunnen op hun beurt toegang 
verschaffen tot de arbeidsmarkt. Gesproken wordt over de kracht van de zwakke 
bindingen. Zwakke bindingen hebben betrekking op relaties met mensen die niet 
direct tot de eigen vrienden worden gerekend. Mensen krijgen nieuwe informatie 
via deze zwakke bindingen. Langdurig werklozen aan vast werk helpen wordt dan 
geen kwestie van trajectbegeleiding, meer en betere opleidingen, of het optimali-
seren van de Sociale Dienst, maar van het mengen van werklozen met werkenden 
in buurten. Deze werkenden vormen mogelijkerwijs nieuwe bindingen naar de 
arbeidsmarkt en kunnen werklozen vooruit helpen. In dit hoofdstuk staat de vraag 
centraal hoe de respondenten omgaan met hun zogenaamde zwakke bindingen. 
Het zijn juist deze zwakke bindingen die bruggen kunnen vormen naar essentiële 
netwerken.  
 
Opmerkelijk is dat de respondenten deze zwakke bindingen niet of nauwelijks 
aanspreken. In de eerste plaats willen zij niet voortdurend geconfronteerd worden 
met hun situatie (de arme positie). Daarom doen zij weinig met hun zwakke bin-
dingen. Bij veel respondenten speelt eergevoel een rol en zij optimaliseren hun 
sociale status in plaats van geldelijk te profiteren van sociale connecties. In de 
tweede plaats blijkt dat sociale investeringen – het onderhouden van sociale con-
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necties – gepaard gaan met onzekerheid. Ruilrelaties zijn bij uitstek reciproque. 
Dat betekent dat een van de twee partijen als eerste moet investeren met de ver-
wachting dat daar iets tegenover staat. De respondenten hebben veel ervaringen 
met reciproque relaties, alleen zijn hun ervaringen negatief. Uit hun ervaringen 
blijkt dat ruilrelaties geen winst opleveren, maar juist verlies. Het resultaat is dat 
horizontale banden van gelijkheid en reciprociteit blijken te bestaan uit verticale 
banden van ongelijkheid. Zodoende, in de derde plaats, hebben deze ervaringen 
consequenties voor het aangaan van toekomstige sociale relaties. Mensen herde-
finiëren hun sociale relaties. Met andere woorden: zij stemmen de verwachtings-
patronen af op de ervaringen. Vervolgens verwachten zij relatief weinig van de 
ander en trekken zich terug. Op deze manier is sprake van een relatief lage ver-
trouwensgraad en juist deze vertrouwensgraad is cruciaal voor de vraag of men-
sen in staat zijn bronnen te generen via hun zwakke bindingen.  
 
Uit de analyses blijkt dat de kracht van zwakke bindingen bijgesteld moet wor-
den. Voor werklozen zijn zwakke bindingen juist zwak. De transacties binnen de 
netwerken worden gekenmerkt door een relatief lage vertrouwensgraad, het be-
houden van de eer, het maken van keuzes met wie een transactie aan te gaan en 
het vermijden van verwachtingen waar men niet aan kan voldoen. Hiermee heb ik 
een verklaring gegeven voor de vraag waarom de respondenten wel die krachtige 
zwakke bindingen hebben, maar desondanks niet optimaal gebruik kunnen maken 
van deze bindingen om uit hun positie te ontsnappen.  
 
Informele economie 
Het laatste veld dat bestudeerd is, is de “informele economie.” Informele activi-
teiten kunnen bijdragen aan het voortbestaan van ongelijkheid. Zij die deelnemen 
aan deze activiteiten reduceren de kans dat zij op de reguliere arbeidsmarkt kun-
nen werken. De vraag is echter hoe we de informele economische activiteiten 
kunnen verklaren. Dit hoofdstuk maakt inzichtelijk dat informeel werken in de 
eerste plaats een overlevingsstrategie is. De kansen op de reguliere arbeidsmarkt 
zijn voor de respondenten nagenoeg afwezig en een uitkering biedt onvoldoende 
middelen om rond te komen. Met andere woorden, werken in de informele eco-
nomie is het logische gevolg van de uitsluitingsprocessen in de eerder genoemde 
velden. In de tweede plaats blijkt dat de statelijke regelingen het werken in de 
formele economie ontmoedigen en juist onbedoeld het werken in de informele 
economie bemoedigen. Volgens de respondenten schiet de overheid bijvoorbeeld 
tekort in het organiseren van flexibele kinderopvang, met als gevolg dat informeel 
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thuiswerken een alternatief kan zijn. In de derde plaats blijkt dat, als de respon-
denten overwegen om informeel dan wel formeel te werken, het toekomstig ver-
diende loon de doorslag kan geven. Als werklozen een baan accepteren verande-
ren allerlei inkomensafhankelijke regelingen (zoals de huursubsidie). Hierdoor 
wordt het toekomstig verdiende loon op de formele arbeidsmarkt moeilijk in te 
schatten. Als zij gaan werken in de informele economie (in combinatie met een 
uitkering), weten zij precies wat zij in de toekomst gaan verdienen. Dit is zo, om-
dat de inkomensafhankelijke regelingen onveranderd blijven. Met andere woor-
den: de schaduweconomie biedt meer transparantie dan de formele economie.  
 
De verschillende velden zijn uiteraard sterk met elkaar verweven. Informele acti-
viteiten kunnen niet begrepen worden zonder de uitsluitingprocessen van andere 
velden – de staat en de arbeidsmarkt – in de analyse te betrekken. Overheidsin-
stanties zoals de Sociale Dienst vormen – zoals beschreven in een van de hoofd-
stukken – eerder een belemmering om aan het werk te gaan dan een stimulans. 
Velden sluiten niet goed aan waardoor de respondenten terugtrekgedrag vertonen. 
De wijze waarop de verschillende velden met elkaar ‘interacteren’ vormt een ge-
deelte van de verklaring waarom mensen veelal contraproductief handelen. Ar-
moede is niet alleen het resultaat van een gebrek aan geld, sociale contacten of 
een goede opleiding, maar ook het gevolg van uitsluitingsprocessen binnen domi-
nante sferen van de samenleving. Deze uitsluitingprocessen zorgen voor een cir-
kel van armoede die lastig te doorbreken is en die uiteindelijk tot een bestendi-
ging van het uitkeringsbestaan zal leiden.  
 
De hierboven beschreven mechanismen vertonen een zekere hardheid. Hoewel de 
interviews enige tijd geleden zijn afgenomen, vinden ook nu nog soortgelijke 
processen plaats – zoals beschreven in de epiloog. 


