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Armoede en schulden
WAT IS DE IMPACT VAN UW BELEID?



Waarschijnlijk kunt u bovenstaande vragen niet direct en 

afdoende beantwoorden. Toch zijn de antwoorden nodig 

om de impact van uw beleid, gericht op degenen die de 

ondersteuning van de gemeente hard nodig hebben, te 

kunnen monitoren.

Waarschijnlijk behoort u tot de grote meerderheid van 

gemeenten die hun armoede- en schuldenbeleid willen 

optimaliseren. Maar dat gaat natuurlijk niet ‘in het wilde 

weg’. Uiteraard wilt u zich baseren op een precieze 

analyse van de impact van uw beleid – nú en na de 

optimalisatie.

De Impactanalyse armoede- en schuldenbeleid van 

BMC geeft u inzicht in de effectiviteit van uw huidige 

beleid en laat zien waar uw gemeente haar inwoners nog 

verder kan helpen. De analyse geeft een integraal beeld 

van de groep(en) waarvoor de kosten voor levens onder-

houd groter zijn dan het beschikbare inkomen. 

Daardoor laat de impactanalyse ook zien waar financiële 

onder steuning nodig is, en in welke mate. De Impact-

analyse armoede- en schuldenbeleid brengt aan het licht 

waar de meest kwetsbare groepen (zoals ouderen of 

alleenstaande ouders) in uw gemeente wonen.

De Impactanalyse is gebaseerd op open data. De 

betrokken inwoners of medewerkers van uw gemeente 

hoeven dus geen vragenlijsten in te vullen of interviews 

te af te leggen. De berekening van de kosten van levens-

onderhoud is gebaseerd op de Nibudnormen. 

Na de onderzoeksfase introduceert de Impactanalyse 

armoede- en schuldenbeleid een aantal scenario’s 

waaraan u kunt zien wat de effecten zijn van maatregelen 

om de inkomsten voor deze groepen te vergroten, 

bijvoorbeeld door tegemoetkomingen te ver ruimen of 

inkomensgrenzen te verhogen. Aan de scenario’s wordt 

ook een kostenplaatje voor de gemeente gekoppeld.

Zo kunt u een afweging maken tussen de gemeentelijke 

investeringen en het effect daarvan op uw doelgroepen. 

Met de Impactanalyse armoede- en schulden-

beleid verwerft u kennis en feiten omtrent uw 

huidige beleid. Vervolgens kunt u in de verdere 

beleidsvorming de keuzes maken die passen bij de 

bestuurlijke keuzes omtrent armoede en schulden 

in uw gemeente.

Het kabinet-Rutte III stelt tientallen miljoenen 

euro’s aan de gemeenten beschikbaar om 

problemen rond armoede en schulden bij inwoners 

te voorkomen of weg te nemen.

Welk resultaat wil uw gemeente 
daarmee bereiken?

Hoe helpt de inzet van regelingen zoals bijzondere bijstand, 

schuldhulpverlening en budgetcoaching?

■  Helpen de regelingen uw inwoners om per maand voldoende netto 

over te houden?

■  Dragen de regelingen eraan bij dat uw inwoners voldoende in hun 

basisbehoeften kunnen voorzien?

■  Welke doelgroepen profiteren het meest en het minst van uw 

regelingen?

■  Waar in uw gemeente wonen de mensen die het meest kwetsbaar 

zijn en correspondeert dit met uw inzet?



De Impactanalyse armoede- en schuldenbeleid bestaat uit 

drie stappen.

STAP 1

DE BASIS
STAP 2

DE BEREKENINGEN
STAP 3

DE SCENARIO’S

In kaart brengen van het huidige 
gemeentelijke armoedebeleid:

Doorrekenen van de verhouding 
tussen de gemeentelijke 
investeringen en de resultaten 
voor de inwoners:

Voorstellen van deskundigen voor 
het vervolg van uw armoede- en 
schuldenbeleid:

■	 Welke	regelingen	zijn	er?
■	 Voor	welke	doelgroepen?
■	 	Om	welke	vergoedingen	gaat	

het?
■	 	Welke	inkomensgrenzen	

gelden	er?
■	 	Hoe	maken	inwoners	gebruik	

van	de	regelingen?
■	 	In	welke	mate	doen	ze	dat?

■	 	Wat	zijn	de	effecten	van	uw	
armoedebeleid?

■	 	Voor	welke	doelgroepen	en	in	
welke	mate?

■	 	Waar	vindt	u	de	meest	
kwetsbare	groepen	in	uw	
gemeente?

De	berekeningen	worden	gedaan	
met	behulp	van	een	door	BMC	
ontwikkeld	rekenmodel.	De	
resultaten	ervan	krijgt	u	
gepresenteerd	op	een	‘dashboard’	
met	inzichtelijke	figuren.

■	 	Tot	welke	vervolgmogelijkheden	
leidt	de	analyse	van	de	impact	
van	het	gevoerde	beleid?	

■	 	Welke	‘pakketten’	van	maat
regelen	leiden	tot	welke	
resultaten?

■	 	Voorbeelden	van	maatregelen	
zijn	het	aanpassen	van	
inkomensgrenzen	of	het	
verhogen	van	gemeentelijke	
tegemoetkomingen

■	 	Welke	financiële	ramingen	
horen	bij	elk	van	de	scenario’s?

De	resultaten	van	de	scenario’s	
worden	toegevoegd	aan	het	
dashboard.

REGELING 3

REGELING 2

REGELING 1

REGELING 3

REGELING 2

REGELING 1

Impactanalyse armoede- en schuldenbeleid



Stelling: 

Uw gemeente heeft zeven doel groepen gedefinieerd 

voor het armoede- en schulden beleid. 

Eén van de doelgroepen is: 

Alleenstaanden, niet AOW-gerechtigd, 
met een zorgvraag.

Voor verschillende inkomenshoogten wordt onder-

zocht op welke regelingen deze mensen aanspraak 

kunnen maken, zowel landelijk als gemeentelijk. 

Vervolgens vindt de berekening plaats of het totaal 

van het inkomen voldoende is om in het levens-

onderhoud te voorzien.

Uit onderstaande tabel blijkt dat deze 

groep bij een inkomen lager dan 139%  

van de bijstandsnorm onvoldoende geld heeft 

om in het levensonderhoud te voorzien in deze 

fictieve situatie. Op basis van deze analyse kan uw 

gemeente specifieke maat regelen treffen die de 

inkomenssituatie van deze groep verbeteren. Politiek-

bestuurlijke keuzes krijgen met deze impactanalyse 

een gedegen en objectieve basis.

DOELGROEP 109% 119% 129% 139% 149%

Over/tekort €	106 €	37 €	153 €	19 €	80

VOORBEELD
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 MEER INFORMATIE & CONTACT

Voor meer informatie over een mogelijke Impact-

analyse armoede- en schuldenbeleid voor uw 

gemeente en het maken van een vrijblijvende 

afspraak kunt u contact opnemen met onze (senior) 

adviseur(s) via telefoonnummer (033) 496 52 00 of 

per e-mail. 

Kijk voor meer informatie ook eens  

op onze website www.bmc.nl

GIJS DE GROOT
SENIOR	ADVISEUR
gijsdegroot@bmc.nl

LAURA KIRCHNER 
ADVISEUR
laurakirchner@bmc.nl


