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Samenvatting
Nijmeegse huishoudens zijn relatief arm: 17% van de huishoudens heeft een inkomen tot 110% van het
sociaal minimum. Dat is veel meer dan het landelijk gemiddelde (12%) maar wel vergelijkbaar met de
situatie in veel andere steden.
Er wonen in Nijmegen ruim 70.000 (wanneer je alleen naar zelfstandig wonenden huishoudens kijkt) tot
meer dan 90.000 (wanneer ook kamerbewoners meegeteld worden) huishoudens. Een behoorlijk deel van
hen is afhankelijk van een uitkering:

•

7.000 huishoudens hebben een bijstandsuitkering, een cijfer dat al jarenlang stijgt en relatief
hoog is.

•

Het aantal WW-uitkeringen beweegt sterk mee met de economische conjunctuur. Het is jarenlang
flink gestegen, maar de laatste 2 jaar weer gestabiliseerd en zelfs iets afgenomen. Het aantal WWuitkeringen is ongeveer 4.500.

•

Het aantal arbeidsongeschikten is al jaren redelijk stabiel, rond de 8.000.

Een laag inkomen hoeft niet per se te betekenen dat je ook financiële problemen hebt. Naar eigen zeggen
is de financiële situatie van 9% van de Nijmeegse huishoudens slecht.
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Inkomen en armoede
In Nijmegen wonen relatief veel huishoudens met een laag inkomen. 9% noemt de eigen financiële
situatie "slecht". Een kwart stelt de afgelopen 2 jaar in inkomen achteruit te zijn gegaan.

Besteedbaar inkomen van Nijmeegse huishoudens
In Nijmegen zijn er, gekeken naar het besteedbaar inkomen, meer arme en minder rijke huishoudens dan
landelijk gemiddeld. Dat is in onderstaande figuur is te zien.
In heel Nederland heeft, logischerwijze, 20% van de huishoudens een besteedbaar inkomen waarmee ze tot
de armste 20% van Nederland behoort ( tot 18.100 euro). In Nijmegen valt meer dan een kwart van de
huishoudens in deze inkomensklasse.
Aan de bovenkant van de inkomensverdeling zie je dat ongeveer 16% een van Nijmeegse huishoudens een
inkomen heeft waarmee ze tot de rijkst 20% van Nederland behoort. In absolute cijfers gaat het dan om zo'n
12.000 huishoudens.

Figuur 1: Besteedbaar inkomen van huishoudens, naar Nederlandse 20% klasse. Bron: RIO 2013
De ongunstiger inkomenspositie in Nijmegen is deels te verklaren vanuit de samenstelling van huishoudens
en bevolking: het besteedbaar inkomen van meerpersoonshuishoudens is 2 tot 3 keer zo hoog als dat van
alleenstaanden. Dit geldt zowel voor Nederland als geheel als voor Nijmegen. En omdat er in Nijmegen
meer alleenstaanden wonen dan gemiddeld in Nederland is het gemiddelde huishoudensinkomen er lager.
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Figuur 2: Besteedbaar inkomen (*1000 euro) per huishoudenstype. Bron RIO 2013
Maar ook per huishoudenstype gekeken is het besteedbaar inkomen in Nijmegen meestal een fractie lager
dan in Nederland. Rekening houdend met de huishoudensverdeling in Nijmegen (standarisatie) ligt het
inkomensniveau hier zo'n 5% onder het landelijke niveau.
Houd je geen rekening met de verschillen in huishoudenssamenstelling dan is het verschil groter (10%).

17% huishoudens heeft een inkomen lager dan 110% sociaal minimum
Van alle Nijmeegse huishoudens (exclusief studenten) heeft 17%, 12.400 huishoudens, een inkomen tot
maximaal 110% van het sociaal minimum, waarbij het sociaal minimum vergelijkbaar met bijstandsniveau.
Omdat deze inkomensgegevens gebaseerd zijn op cijfers van de belastingdienst, geven ze de stand van
zaken van twee jaar geleden weer. Een schatting op basis voor deze cijfers (Stimulanz Minimascan) voor
peilmoment 1-1-2015 gaat ervan uit dat het aantal huishoudens met een inkomen tot 110% van het sociaal
minimum nog iets gestegen is: tot 12.700.
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aantal

als % doelpopulatie

huishoudens

12400

17,4%

personen

19600

13,7%

minderjarige kinderen

4000

14,5%

alleenstaand

8330

26,8%

stel

1200

6,4%

1-ouder

1870

35,5%

2-ouder

880

5,7%

overig

140

12,6%

tot 25

600

35,8%

25-45

4200

16,0%

45-65

4600

17,4%

65+

2900

17,7%

Figuur 3: Aantal huishoudens (exclusief studenten) en personen met een inkomen tot 110% van het sociaal
minimum, 1-1-2014 (bron: RIO 2013)
Onder 1-oudergezinnen is het aandeel met zo'n laag inkomen het grootst: meer dan een derde van deze
huishoudens zit onder de 110% grens. In absolute cijfers zijn het vooral alleenstaanden die de samenstelling
van deze inkomensgroep bepalen: meer dan 8.000 huishoudens. Ook relatief zijn er onder de alleenstaanden
veel met een laag inkomen: meer dan een kwart.
Naar leeftijd bekeken valt op dat het aandeel lage inkomen bij jongeren hoog is. Omdat er echter maar
weinig niet-studentenhuishoudens onder 25 jaar zijn is het absolute aantal niet zo hoog (600). In de andere
leeftijdsgroepen ontlopen de percentages die een laag inkomen hebben elkaar niet veel.
Het aandeel huishoudens met een inkomen tot 110% is in Nijmegen de laatste 5 jaar toegenomen. Ook in
Nederland als geheel is deze toename zichtbaar.
Het SCP en het CBS, die onder andere onderzoek doen naar de inkomensontwikkeling in Nederland,
constateren dat het stijging van het aantal/aandeel huishoudens met een laag inkomen, die in de crisisjaren
2010-2013 duidelijk te zien was, in 2014 gestabiliseerd is. Voor 2015 en 2016 verwachten zij een kleine daling.
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Figuur 4: Percentage huishoudens met inkomen tot 110% sociaal minimum. Bron:RIO en Minimascan
Het aandeel huishoudens met een inkomen tot 110% in Nijmegen ligt zo'n 5% boven het Nederlandse
niveau. Als je alle 400 Nederlandse gemeenten op volgorde van aandeel lage inkomens zet staat Nijmegen
op positie 10. Het zijn juist de grotere steden waar veel huishoudens met een laag inkomen wonen.
Vergeleken met de steden uit de benchmark kennissteden is het aandeel lage inkomen in Nijmegen tamelijk
gemiddeld.
gemeente

%

positie

Groningen

19,9

3

Enschede

18,7

7

Arnhem

18,2

8

Nijmegen

17,4

10

Maastricht

17,2

11

Tilburg

14,8

21

Eindhoven

14,1

32

Leiden

13,7

37

Figuur 5: Aandeel huishoudens met inkomen tot 110% sociaal minimum, en positie op ranglijst 400
gemeenten. Bron: RIO 2013
Van wijk tot wijk zijn er in Nijmegen flinke inkomensverschillen. In Hazenkamp is het aandeel inkomens tot
110% het laagst, 5%. Maar ook in de wijken Hunnerberg, Groenewoud, en Oosterhout heeft minder dan 10%
zo'n inkomen. Daartegenover staan wijken waar meer dan 20% zo'n laag inkomen heeft: vooral in
Dukenburg, Nijmegen-West en Hatert.
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Figuur 6 Aandeel huishoudens (excl. studenten) met inkomen tot 110% sociaal minimum.
Bron: RIO 2013.

Gemeentelijke regelingen voor inkomensondersteuning van minima
Voor huishoudens met een laag inkomen zijn er in Nijmegen gemeentelijke regelingen om financiële
ondersteuning te krijgen:

•

Individuele bijzondere bijstand
Huishoudens kunnen bijzondere bijstand uitvragen voor extra uitgaven, bv i.v.m. inrichting of
bijzondere zorg of voor beheer- en bewindkosten.

•

Individuele Inkomenstoeslag
Wanneer huishoudens langdurig een laag inkomen hebben, hebben zij eenmaal per jaar recht op een
toeslag
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•

Kinderfonds
Voor kinderen kent Nijmegen "Leergeld", een stichting die voor kinderen uit gezinnen met een laag
inkomen vergoedingen geeft voor deelname aan sport, cultuur en onkosten i.v.m. school

•

Collectieve Aanvullende Ziektekostenverzekering
Huishoudens kunnen via de CAZ meedoen aan een uitgebreide verzekering, waarbij ook gekozen
kan worden voor het verzekeren van het eigen risico. De gemeente betaalt dan maandelijks een deel
van de verzekeringspremie

•

Kwijtschelding lokale belastingen
Huishoudens met een laag inkomen kunnen kwijtschelding van WOZ-belasting en hondenbelasting
krijgen

Precieze invulling van de regelingen, en de afbakening van groepen die daarvoor in aanmerking komen, en
dus ook de aantallen gebruikers, kunnen van jaar tot jaar variëren.
Uit het Sociaal Statistisch Bestand 2014 kan een samenhangend beeld van het gebruik van deze regelingen
gegeven worden.
Van alle zelfstandige wonende huishoudens in Nijmegen maakte toen zo'n 14% gebruik van één of meer van
bovengenoemde regelingen voor inkomensondersteuning. Onder de mensen met een bijstandsuitkering is
dat aandeel vanzelfsprekend veel hoger: bijna 85%.
Andersom is het echter zeker niet zo dat deze regelingen vooral door huishoudens in de bijstand gebruikt
worden. Bijna de helft van de gebruikers van deze regelingen had een bijstandsuitkering, ruim 20% leefde
van OAW/pensioen en 30% van inkomens uit arbeid of een andere uitkering dan bijstand.

Figuur 7: Inkomensbron van zelfstandig wonende huishoudens in Nijmegen die gebruik maken van
minima/inkomensregelingen. Bron: SSB 2014.
Wanneer huishoudens, ondanks het bestaan van deze regelingen, toch in de schulden raken zijn er in
Nijmegen verschillende mogelijkheden voor schuldhulpverlening. De belangrijkste aanbieders zijn het
gemeentelijke bureau Schuldhulpverlening en Het Interlokaal. Bureau Schuldhulpverlening richt zich vooral
op meer zelfredzame huishoudens met regelbare schulden, met als doel die schulden af te gaan betalen. Het
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Interlokaal biedt o.a. "stabilisatietrajecten" waarbij ernaar gestreefd wordt de (financiële) situatie van
huishoudens te stabiliseren, maar het oplossen van de schulden niet voorop staat.
In 2014 is dossieronderzoek gedaan naar de resultaten van de begeleiding door deze twee instellingen.
Hoofdconclusies uit die analyse:

•

Bij Bureau SHV melden zich jaarlijks 800 tot 900 Nijmeegse huishoudens met schulden, het
Interlokaal start jaarlijks 250 tot 350 stabilisatietrajecten.

•

Rond de helft van de deelnemers valt gedurende het traject uit.

•

Bij 15 tot 25% van de deelnemers wordt het beoogde doel bereikt: er wordt begonnen met afbetaling
van schulden of de financiële situatie is gestabiliseerd.

Ongeveer 30% van de deelnemers krijgt eenmalig/kortdurend advies of wordt doorverwezen naar andere
hulpverlenende instanties.

Huishoudens met bijstand of inkomensondersteuning maken vaak ook gebruik van
regelingen op andere gebieden
In het Sociaal Statistisch Bestand 2014 is het gebruik van 21, vooral gemeentelijke, regelingen per
huishouden geïnventariseerd.
Van de zelfstandig wonende huishoudens in Nijmegen maakt 17% gebruik van een of meer gemeentelijke
inkomensregelingen (bijzondere bijstand, kwijtschelding, Leergeld, etc.) en/of heeft een bijstandsuitkering.
Deze huishoudens zijn ook veel meer dan gemiddeld te vinden in regelingen op de terreinen zorg (WMO,
AWBZ), werk (reïntegratietrajecten) of jeugd (jeugdzorg, VSV, etc.).

Figuur 8: Welk deel van huishoudens is bekend in regelingen rond jeugd, werk of zorg.
Bron: SSB 2014.
In huishoudens met lage inkomen is vaak sprake van ook een stapeling met problemen op andere
levensterreinen:
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•

Ongeveer 1/3 van de huishoudens in inkomensregelingen maakt ook gebruik van zorg, tegenover
15% gemiddeld voor alle huishoudens.

•

Bijna de helft is de vinden in regelingen rond werk, bij een gemiddeld van ongeveer 15%.

Het aandeel in jeugdregelingen is veel lager, een kleine 15%. Voor veel huishoudens in inkomensregelingen
is het echter ook niet mogelijk in deze regelingen te komen, omdat er geen kinderen in het huishoudens
aanwezig zijn.

Veranderingen in regelingen inkomen en zorg leiden in de meeste gevallen tot
beperkte veranderingen in inkomen
Tussen 2014 en 2015 zijn er landelijk veel regelingen veranderd in het sociale en financiële domein. De
Participatiewet is ingevoerd, incl. de kostendelersnorm, de Wajong is beperkt en kindregelingen zijn
aangepast.
Dit leidde ook tot veranderingen in lokale regelingen met als belangrijkste voorbeeld de lokale regeling
chronisch zieken, gehandicapten en ouderen, die vanwege de invoering van de Participatiewet afgeschaft
moest worden. Om deze achteruitgang te compenseren zijn er in Nijmegen een aantal lokale maatregelen
genomen: uitbreiding van de Collectieve Aanvullende Ziektekostenverzekering en compensatie via de
individuele bijzondere bijstand.
In 2015 is in het onderzoek “Wat betekent dat voor u in 2015” (OenS/gemeente Nijmegen) voor 6 concrete
gevallen bekeken wat het totale inkomenseffect van deze veranderingen was. Hoewel de uitkomsten erg
afhankelijk zijn van de precieze persoonlijke situatie kwamen daarbij ook breder geldende patronen in beeld:

•

Huishoudens met een inkomen net boven het minimum (door werk of pensioen) gaan er over het
algemeen licht op vooruit in financiële zin (o.a. door uitbreiding van de CAZ).

•

Huishoudens met alleen bijstand of AOW gaan er vaker (beperkt) op achteruit, of minder op
vooruit.

•

Het grootste negatieve effect treedt op bij de, in absolute cijfers kleine, groep huishoudens waarin
ook een inkomen vanuit de Wajong aanwezig is. Nieuwe gevallen krijgen veel minder inkomen.

Hoe ervaren huishoudens hun financiële situatie?
In de Burgerpeiling 2015 hebben de inwoners van Nijmegen aangegeven hoe zij hun inkomen ervaren:
vinden ze het hoog of laag, is hun financiële situatie goed of slecht?
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Figuur 9: Typering financiële situatie door Nijmeegse huishoudens, naar zelf getypeerde inkomensklasse.
Bron: BP 2015
In totaal vindt 9% van de 70.000 Nijmeegse zelfstandig huishoudens dat hun financiële situatie slecht is. Dat
gebeurt natuurlijk vooral bij huishoudens die een laag inkomen hebben. Zo'n 20.000 van de huishoudens
vindt zichzelf tot de lagere inkomensgroepen behoren. Voor ruim een kwart van hen geldt dat zij hun
financiële situatie als "slecht" typeren. De rest, zo'n 15.000 huishoudens, kan zich ondanks het lage inkomen
redelijk tot goed redden.
Onder huishoudens met een gemiddeld inkomen is er nog een kleine groep die zegt in een slechte financiële
situatie te verkeren.
In 2013, nog volop in de crisis, vond bijna 40% van de huishoudens dat hun financiële situatie er de twee
voorgaande jaren op achteruitgegaan was. Dat aandeel is nu flink kleiner geworden (gezakt tot ongeveer een
kwart). Toch is het aantal huishoudens dat een verslechtering meldt nog steeds groter dan het aantal dat
zegt erop vooruit te zijn gegaan.
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Figuur 10: Vinden huishoudens hun financiële situatie de laatste 2 jaar veranderd? Bron: Burgerpeiling.
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Uitkeringen
Een deel van de Nijmeegse huishoudens is voor hun inkomen afhankelijk van een uitkering. De
belangrijkste daarvan zijn de bijstandsuitkeringen (ongeveer 7.000 uitkeringen), de WW-uitkeringen
(ongeveer 4.500) en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (ongeveer 8.000).

Veel manieren om aantal bijstandsuitkeringen te tellen
Het op het eerste gezicht misschien simpele gegeven van het aantal bijstandsuitkeringen kan op veel
manieren bepaald worden:

•

Tel je alleen uitkeringen P-wet, of reken je ook aanverwante uitkeringen als IOAW en IOAZ mee?

•

Tel je uitkeringen aan dak- en thuislozen of bewoners van instellingen mee?

•

Kijk je naar het aantal uitkeringen op een bepaald moment, of over een bepaalde periode, breng je
achteraf correcties aan?

•

Tel je alleen uitkeringen tot de AOW-leeftijd of ook uitkeringen aan ouderen?

In verschillende statistieken en publicaties worden verschillende definities gehanteerd.
Voor Nijmegen geldt dat op 1 januari 2016 er volgens de smalste definitie (alleen P-wet tot AOW-leeftijd,
zonder bewoners instellingen en mensen zonder vast adres) 6.400 bijstandsuitkeringen werden verstrekt.
Volgens een bredere definitie (incl. IOAW/IOAZ, incl. bewoners instellingen en adreslozen) zijn dat er 7.300.

Figuur 11: Samenstelling bestand bijstandsuitkeringen tot AOW-leeftijd, 1-1-2016.
Bron afdeling Inkomen, gemeente Nijmegen.

In Nijmegen meer bijstandsuitkeringen dan landelijk gemiddeld
In Nijmegen ligt het percentage bijstandsuitkeringen (het aantal bijstandsuitkeringen is ruim 5% van het
aantal inwoners tussen 15 en 65) ruim boven het landelijk gemiddelde (3,5%).
Dit is in bijna alle grotere steden het geval. Vergeleken met de andere Nederlandse kennissteden Is het
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Nijmeegse cijfer redelijk gemiddeld: er zijn er 3 waar het percentage nog hoger is dan in Nijmegen, en 4 die
gunstiger scoren.

Figuur 12: Aantal bijstandsuitkeringen (algemene bijstandsstatistiek tot AOW) als % bevolking 15-65. Bron:
CBS, 1 juli 2015.

Aantal bijstandsuitkeringen stijgt al jaren
Na een daling van het aantal bijstandsuitkeringen in de periode 2006-2010 stijgt het aantal uitkeringen in
Nijmegen al een aantal jaar. Ook in de meeste andere Nederlandse steden is er sinds 2010 sprake van een
toename van het aantal bijstandsuitkeringen.
In de benchmark BUIG vergelijken een twintigtal steden al een aantal jaar de ontwikkeling van het aantal
bijstandsuitkeringen. Tussen Nijmegen en de andere steden is er een verschil in fasering van de groei van
het bestand:

•

In 2011 was de toename van het aantal uitkeringen in de benchmarksteden nog maar beperkt, terwijl
in Nijmegen al sprake was van een forse stijging.

•

In 2012 (crisiseffect) steeg in alle steden het aantal uitkeringen sterk, maar in Nijmegen nog duidelijk
meer dan gemiddeld.

•

In 2013 en 2014 was de toename over de hele linie beperkter, Nijmegen springt in die periode
bovengemiddeld gunstig in beeld: de stijging is er (veel) minder dan gemiddeld.

•

Het laatste jaar, 2015, is er in alle steden samen sprake van een nog kleinere groei. Juist in Nijmegen
is de groei procentueel gezien sterker dan gemiddeld, en ook groter dan in 2014. Overigens was in 9
van de benchmarkgemeenten de groei nog sterker.
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Figuur 13: Jaarlijkse toename aantal bijstandsuitkeringen P-wet. Bron: BUIG-benchmark
Behalve het aantal P-wet-uitkeringen neemt ook het aantal uitkeringen IOAW (aan mensen die na hun 50ste
in de bijstand komen en waarbij bepaalde inkomens/vermogen vrijgesteld is) toe:
op 1-1-2016 waren dat er bijna 500, een verdubbeling t.o.v. 1-1-2013.

In- en uitstroom rond een vaste kern
De afgelopen jaren werden er in Nijmegen zo'n 6000-7000 uitkeringen P-wet verstrekt. Een deel van die
uitkeringen gaat naar een grote, vaste kern: 40% van de uitkeringen loopt al langer dan 5 jaar, 55% langer
dan 3 jaar.

Figuur 14: Uitkeringen P-wet naar duur uitkering, stand 1-1-2016. Bron: klantbeeld afdeling Inkomen.
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Jaarlijks worden een kleine 2000 uitkeringen beëindigd. Daarbij gaat het vooral om uitkeringen die nog maar
kort lopen: zo'n 2/3 van de beëindigde uitkeringen zijn in datzelfde of het voorgaande jaar gestart.
Het beëindigen van een uitkering kan verschillende redenen hebben. De afgelopen jaren speelden vooral de
volgende oorzaken:

•

De belangrijkste reden is het vinden van een baan, zo'n 40% van beëindigingen van uitkeringen zijn
i.v.m. het aanvaarden van werk. Daarnaast is er zo'n 5-10% die als zelfstandige begint.

•

Ook verhuizing, naar een andere gemeenten in Nederland of naar het buitenland, is een belangrijk
reden voor het stopzetten van een uitkering (rond 15%).

•

Zo'n 10% van de beëindigingen is omdat de betrokkene geen inlichtingen meer geeft.

•

Doorstroom naar AOW of studiefinanciering zijn ieder goed voor ongeveer 5% van de
beëindigingen.

Tegenover de uitstroom uit de uitkering staat de instroom. De afgelopen jaren was, bij een licht groeiend
bestand, de instroom steeds iets groter dan de uitstroom:

Figuur 15: In- en uitstroom bestand P-wetuitkeringen. Bron: maandrapportages afdeling Inkomen.

Jonge mannen en 1-oudergezinnen in bijstand
Als je kijkt naar de huishoudensvormen onder de cliënten van de P-wet/bijstandsuitkering dan vallen een
aantal zaken op:

•

Alleenstaande moeders hebben een groot aandeel in de uitkeringontvangers: 16%, meer dan 1.100
huishoudens.
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•

Bijna 1000 uitkeringsontvangers zijn jonge alleenstaande mannen (tot 34 jaar). Van de jonge
alleenstaanden met een uitkering zijn er 2 van de 3 man.

•

Bij de alleenstaanden van 45 jaar en ouder zijn er ongeveer evenveel mannen als vrouwen (beide
rond de 1200) waarbij opvallend is dat bij de mannen het zwaartepunt bij de leeftijd 45-54 ligt, en bij
de vrouwen bij 55+.

•

Gezinnen en 2-persoonshuishoudens vormen een minderheid onder de uitkeringsontvangers.

Figuur 16: Huishoudenssamenstelling cliënten P-wet, 1-1-2016. Bron: klantbeeld afdeling Inkomen.

Aantal WW-uitkeringen over hoogtepunt heen
Als mensen hun werk kwijt raken krijgen ze (tijdelijk) een WW-uitkering. Het aantal WW-uitkeringen
schommelt dan ook mee met de conjunctuur. In 2008 was het aantal uitkeringen erg laag, slechts 2000
mensen, nog geen 2% van de bevolking tussen 15 en 64, had toen een WW-uitkering. Aan het eind van het
derde kwartaal van 2015 waren dat 4500 mensen, bijna 4% van de 15-64 jarigen.
Het aantal en aandeel mensen met een WW-uitkering is sinds 2 jaar gestabiliseerd, zelfs iets teruggelopen.
De ontwikkelingen in Nijmegen en in Nederland laten hetzelfde patroon zien.
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Figuur 17: Aantal WW-uitkeringen als percentage bevolking 15-64. Bron: CBS.

Aantal arbeidsongeschikten stabiel
In Nijmegen hebben (derde kwartaal 2015) 8200 mensen een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Dit cijfer is al
een aantal jaar redelijk stabiel. Gerelateerd aan de omvang van de bevolkingsgroep 15-64 is er het laatste jaar
zelfs een lichte daling zichtbaar
Vergeleken met Nederland lijkt het aandeel arbeidsongeschikte in Nijmegen redelijk gunstig: het Nijmeegse
percentage ligt onder dat van Nederland.
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Figuur 18: Aantal arbeidsongeschikten als % van aantal 15-64 jarigen, Nijmegen en Nederland.
Bron: CBS.
Het relatief lage arbeidsongeschiktheidspercentage is vooral het gevolg van de samenstelling van de groep
15-64 jarigen in Nijmegen. Deze groep is jonger en hoger opgeleid dan in Nederland als geheel. Juist
categorieën met een lage arbeidsongeschiktheidskans zijn sterk vertegenwoordigd in Nijmegen. Kijk je naar
aandelen arbeidsongeschikten per leeftijdsgroep dan zie je dat het arbeidsongeschiktheidspercentage op of
soms zelfs iets boven het Nederlandse niveau ligt.

Figuur 19: Arbeidsongeschikten als % bevolking, per leeftijdsgroep. Bron: CBS.
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Uitkeringen per wijk
Tussen wijken bestaat een grote variatie in de mate waarin huishoudens die daar wonen van uitkeringen
afhankelijk zijn. In onderstaande kaart is het aantal uitkeringen (WW, arbeidsongeschiktheid en bijstand)
uitgedrukt als percentage van het aantal inwoners in de leeftijdsklasse 15-64.
In drie wijken, Hatert, Zwanenveld en Meijhorst, bedraagt het aantal uitkeringen meer dan een kwart van
het aantal personen. Daarnaast is ook in veel andere wijken van Dukenburg en in delen van west het aandeel
uitkeringen hoog.
Er is een grote overeenkomst tussen de wijktypering op dit kaartje en de kaart die een beeld geeft van het
aandeel lage inkomens per wijk: wijken met veel uitkeringen zijn over het algemeen ook wijken met veel
huishoudens met een laag inkomen.

Figuur 20: Kaart met uitkeringen (WW, Pwet, OA) als % bevolking 15-AOW-leeftijd, 1-1-2015. Bron: CBS.
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