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Armoede 
in Harlingen

Ammeroetoe 
in cijfers

Deelnemers aan 
Ammeroetoe

In oktober 2020 verscheen een artikel in de Volkskrant waarin Harlingen bo-

venaan stond in een tabel over het gemiddeld bruto jaarinkomen in euro voor 

een persoon van begin dertig opgegroeid in een relatief arm gezin. Met het 

overzicht op de Kansenkaart wordt geprobeerd om te laten zien waar iemand 

het grootste risico heeft om op latere leeftijd in een armoedesituatie te raken. 

In Harlingen was dit bruto-inkomen per jaar 22.196 euro. 

In 2018 lag de grens voor een alleenstaande op 1060 euro per maand, voor een 

paar was dat 1460 euro per maand. Een eenoudergezin met twee kinderen 

heeft 1600 euro per maand en een gezin met twee ouders en twee kinderen 

zitten op 2000 euro. Als gezinnen moeten rondkomen van dit bedrag betekent 

dat een groter risico dat er niet (voldoende) geld is voor gezond eten, een 

schoolreisje, hobby of een kinderfeestje. Geldzorgen hebben bovendien vaak 

ook een mentale impact op het gezin en staat een gezonde ontwikkeling van 

kinderen in de weg.

Wat is arm nu eigenlijk? Het SCP omschrijft het als volgt:

Mensen zijn arm wanneer ze gedurende langere tijd niet de middelen hebben 

voor de goederen en voorzieningen die in hun samenleving als minimaal nood-

zakelijk gelden

Armoede is te weinig financiële mogelijkheden hebben voor de minimaal nood-

zakelijke goederen en voorzieningen. Iemand is arm wanneer hij onvoldoende 

inkomen heeft voor bijvoorbeeld voeding of een goede woning. Het SCP gaat 

daarbij uit van een minimale levensstandaard, dus van beperkte uitgaven aan 

deze posten. Iemand is niet arm als hij voldoende inkomen heeft, maar dat aan 

iets anders uitgeeft.

Een laag inkomen is niet hetzelfde als armoede. Er spelen veel meer factoren 

een rol en het is dan ook de vraag of dit lage inkomen bepaalt of men zich arm 

voelt. In Harlingen zijn de inkomens verschillen kleiner dan bijvoorbeeld in de 

Randstad, ook is er meer samenhang tussen mensen en zijn de inwoners meer 

autonoom, willen ze meer eigen regie over hun leven houden en hebben ze 

minder op met de overheid. Armoede blijft een subjectief begrip maar zeker is 

wel dat er in Harlingen meer mensen wonen met een laag inkomen dan elders 

in Fryslân.

Net als in december 2019 hebben we voor deze factsheet weer veel cijfers op een rij gezet. Cijfers zijn 

belangrijk om beleid op te maken, om bij te kunnen houden hoe een project zich ontwikkelt en om zicht 

te krijgen op de effecten van datgene waar je mee bezig bent. Zo ook voor Ammeroetoe. Belangrijk is om 

te weten hoeveel mensen er meedoen en hoe lang en hoeveel uur. Ook is het belangrijk om algemene 

cijfers op een rijtje te zetten. Cijfers die laten zien waar Harlingen staat in vergelijking met Friesland of 

Nederland. Hieronder zijn de belangrijkste cijfers weergegeven. We beginnen met de cijfers van Amme-

roetoe zelf.

Er werken op Nieuw Zuid meer dan honderd mensen elke week aan allerlei 

verschillende projecten en taken. Dit zijn vrijwilligers, professionals, beheer-

ders, participanten. In januari 2021 zijn 104 mensen actief binnen Nieuw Zuid, 

de deelnemers aan Ammeroetoe maken hiervan bijna een kwart van uit. In 

2018, 2019 en 2020 zijn 26 vrijwilligers actief geweest, of nog actief binnen pro-

jecten van Ammeroetoe.  In januari waren dat 25 deelnemers.

Van deze mensen zijn er inmiddels 5 mensen gestopt, een van deze mensen is 

gestopt in verband met werk en een opleiding. Van de andere drie is de reden 

niet bekend, zij zijn op een gegeven ogenblik vertrokken zonder reden van 

opgave.

Het grootste project van Ammeroetoe is de Klussenbus. Daar werk(t)en acht mensen, daarnaast zijn de 

papierfabriek en het repaircafé grotere projecten. De hulpmiddelen uitleen en het project de wastobbe 

zijn in opkomst. De projecten in Ammeroetoe zijn: de Klussenbus de Papierfabriek, fietsenwerkplaats, de 

hulpmiddelen uitleen, tuingereedschap uitleen centrum, het Repaircafé, en de Wastobbe.

Voor de deelnemers is het verschil tussen Ammeroetoe en Nieuw Zuid niet echt relevant en veelal loopt 

dit ook door elkaar heen. Nieuw Zuid is de kern van het project, Ammeroetoe is een van de uitwerkingen 

daarvan. 
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Bevolkingsontwikkeling

In de gemeente Harlingen wonen in 2020 15.722 inwoners. Er zijn ongeveer evenveel mannelijke (50,1 

procent) als vrouwelijke (49,9 procent) inwoners in Harlingen. Over afgelopen tien jaar is het aantal 

inwoners afgenomen van 15.809 in 2010 naar 15.722 in 2020. Qua leeftijd is het vrij normaal/gelijk ver-

deeld in de gemeente Harlingen. In vergelijking met Friesland is het aandeel 65- tot 85-jarigen iets ho-

ger in Harlingen (22,9 procent in Harlingen tegenover 19,3 procent in Friesland). De gemiddelde leeftijd 

ligt in Harlingen op 45,3 jaar en is Friesland gemiddeld op 43,3 jaar. 
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Bevolkingsontwikkeling in de gemeente Harlingen

Bron: CBS 2020, bewerking Partoer
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Beroepsbevolking

In de gemeente Harlingen zijn er in 2019 

per 1.000 inwoners 683 die onder de 

werkzame beroepsbevolking vallen. Dit 

is ongeveer gelijk aan het landelijke ge-

middelde van 682 per 1.000 inwoners en 

iets hoger dan het provinciale gemiddel-

de (678 per 1.000 inwoners). De netto ar-

beidsparticipatie ligt in de gemeente Har-

lingen op 65,9 procent. Dit is lager dan het 

provinciale gemiddelde (68,2 procent) en 

het landelijke gemiddelde (68,8 procent). 

De netto arbeidsparticipatie is het aandeel 

van de werkzame beroepsbevolking in de 

bevolking. Hierbij wordt meestal gekeken 

naar de bevolking van 15 tot 75 jaar.
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Ontwikkeling werkloosheidspercentage 

Bron: waarstaatjegemeente 2020, bewerking Partoer

Het aandeel werknemers met een laag opleidingsniveau ligt in Harlingen (25 

procent) hoger dan in Friesland (22 procent) en Nederland (20 procent). Het 

aandeel werknemers met een hoog opleidingsniveau ligt in Harlingen (25 

procent) lager dan provinciaal (31 procent) en landelijk (39 procent). Het 

aandeel werknemers met een laag opleidingsniveau blijft gelijk. In 2009 wa-

ren er per 1.000 inwoners van 15 tot 75 jaar gemiddeld 170 werknemers met 

een laag opleidingsniveau. Dit is gelijk aan het niveau in 2019.
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Werknemers naar opleidingsniveau in 2019

Bron: waarstaatjegemeente 2020, bewerking Partoer
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De werkloosheid lag in de gemeente Harlingen eerder hoger dan het provincia-

le en landelijke gemiddelde, maar in 2019 is het werkloosheidspercentage nage-

noeg gelijk; in Harlingen 3,5 procent en in Friesland en Nederland 3,4 procent. Ze 

laten alle drie eenzelfde ontwikkeling zien: een stijging van de werkloosheid tot 

2015, waarna het werkloosheidspercentage weer daalt.
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Inkomen

Het aandeel inwoners met een laag inkomen ligt in de gemeente Harlingen gemiddeld hoger dan in Fries-

land en Nederland. In de gemeente Harlingen moet 9,2 procent van de huishoudens rondkomen van een 

inkomen tot de lage inkomensgrens. Hierbij wordt uitgegaan van een bedrag van € 9.250. Dit is het be-

steedbaar inkomen verminderd met de gebonden uitkering en gestandaardiseerd naar de omvang van 

het huishouden. Het aandeel huishoudens met kinderen dat rond moet komen van een inkomen tot de 

lage inkomensgrens is afgenomen van 9,2 procent in 2011 naar 8,1 procent in 2018.

Het aandeel huishoudens met een bijstandsuitkering ligt in de gemeente Harlingen in 2019 op 6,8 procent 

(500 huishoudens). Dit komt neer op 48,4 inwoners op 1.000 inwoners van 18 jaar en ouder met een bij-

standsuitkering. Provinciaal (42 inwoners) en landelijk (38,2 inwoners) ligt dit iets lager. 

Het aandeel re-integratievoorzieningen per 1.000 inwoners is sinds 2015 afgenomen. In 2015 waren er 71,9 

re-integratietrajecten en in 2019 zijn er 32 re-integratietrajecten. Dit is echter nog steeds hoger dan 26,2 

re-integratietrajecten in Friesland en 17,1 re-integratietrajecten in Nederland.

Huishoudens tot de lage inkomensgrens

Bron: CBS 2019, bewerking Partoer

Aantal re-integratietrajecten per 1.000 inwoners

Bron: waarstaatjegemeente 2020, bewerking Partoer
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Sociaaleconomische status (wijk)
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Gemiddeld genomen ligt de sociaaleconomische status in Friesland lager dan gemiddeld in Nederland 

(SCP). Alleen in Leeuwarden Hempens/Teerns & Zuiderburen en Heerenveen Oranjewoud. is deze hoger. 

In de gemeente Harlingen is de sociaaleconomische status in Midlum en Wijnaldum laag en in Harlingen 

lager dan gemiddeld. 

Een groot deel van de inwoners in de gemeente Harlingen beweegt voldoende; 71 procent van de inwoners 

beweegt voldoende tegenover 65 procent in Friesland en 63 procent in Nederland. Er is echter wel meer 

overgewicht in Harlingen. Iets meer dan de helft (52 procent) heeft overgewicht. Het percentage inwoners 

dat rookt ligt in Harlingen op 23 procent
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Sociaal economische status per wijk in Friesland in 2017

Bron: SCP 2019, bewerking Partoer
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Bijna een derde van de inwoners (29,5 procent) doet vrijwilligerswerk. Dit is ongeveer gelijk aan het lan-

delijke gemiddelde (29,7 procent), maar iets lager dan het provinciale gemiddelde (35,4 procent). Ook het 

aandeel inwoners dat mantelzorg verleent ligt lager dan het provinciale gemiddelde (13,9 procent), maar ligt 

ook lager dan het landelijke gemiddelde (14,2 procent). 

doet vrijwilligerswerk verleent mantelzorg
29,5% 11,6%



Deze factsheet is geschreven door Sjoerd IJdema en Lotte Piekema voor De Skûle Welzijn, 

het project Ammeroetoe, redactie Maaike van Dijk. Vormgeving en fotografie Jongens van 

De Jong uit Leeuwarden. Voor meer informatie neem contact op met: sijdema@partoer.nl

Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door provincie Fryslân.
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