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Achtergrond en onderzoeksdoel
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De Participatieraad Amsterdam adviseert de gemeente over diverse onderwerpen en houdt 

zich actief bezig met het wel en wee van minima in Amsterdam. De participatieraad 

onderbouwt haar standpunten graag met inzichten vanuit de doelgroep, die zij bij voorkeur via 

gesprekken en onderzoeken verzamelt. Ze willen met dit onderzoek graag inzicht krijgen in de 

(belangrijkste) behoeften onder minima in Amsterdam. 

Daartoe dient onder andere meer inzicht te worden verkregen in onderstaande topics:

- Inkomen / uitkering: bepalen van de doelgroep(en)

- Bekendheid van initiatieven

- Ervaring met initiatieven en beoordeling

- Behoeften en wensen



Onderzoeksopzet en -verantwoording
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Doelgroep: bestaat uit "Nederlanders die minder dan 24.000 euro verdienen en woonachtig zijn in 

Gemeente Amsterdam "

Steekproef: De steekproef bestaat uit in totaal 218 completes.

Werving: De steekproef is geworven via het CG Panel en er zijn respondenten aangeleverd via 

Participatieraad Amsterdam. Er zijn bol.com bonnen verloot onder de deelnemers van CG. Er 

zijn gestratificeerde, gewogen steekproeven getrokken. De veldwerkperiode liep van 08-01-

2018 tot 02-02-2018.

ISO: Dit onderzoek is uitgevoerd conform de richtlijnen van de ISO 20252.
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Summary



Summary 
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➢ Een kwart van de deelnemers geeft aan dat zij kennis hebben gemaakt met minima voorzieningen door dit op eigen initiatief uit te zoeken. Dit kan er op wijzen dat

een pro actieve en informerende rol vanuit de gemeente van aanzienlijk belang is. De meeste feedback/kritiek vanuit respondenten heeft betrekking op

informatievoorziening. Als belangrijkste kritiek op de minimavoorziening geven respondenten vooral aan dat het vaak nog onduidelijk is wat er mogelijk is en dat de

informatievoorziening nog niet goed genoeg is.

➢ Ruim 90 procent van de respondenten geeft aan op de op de hoogte te willen worden gehouden betreffende voorzieningen vanuit de Gemeente Amsterdam. De

meerderheid heeft hierbij een voorkeur voor een e-mail.

➢ Één op de vijf ondervraagden heeft weleens gebruik gemaakt van ‘bijzondere bijstand’. De mensen die hier ervaring mee hebben zijn niet bijzonder positief. Ruim 40

procent geeft aan ontevreden te zijn over toegankelijkheid, het aanvraagproces en/of de afhandeling. Het percentage dat wel tevreden is ligt lager (25-30%).

➢ Een punt van kritiek dat een aantal keer wordt genoemd is dat de procedure om bijzondere bijstand te regelen te lang duurt. De mensen missen enige vorm van

transparantie.

➢ Wanneer men zelf voorzieningen zou mogen samenstellen dan zou de aandacht vooral uitgaan naar het toekennen van een stadspas en/of een regeling voor het

openbaar vervoer.

➢ In totaal kent ongeveer 30 procent van de ondervraagden met een participatiewet uitkering het giftenbeleid. Een aantal respondenten zou een tool een handige optie

vinden om giften bij te houden, maar veel respondenten vinden pen en papier ook voldoende hiervoor. Verder geven respondenten aan dat het voor hen overbodig is

omdat ze niet verwachten ooit de giftendrempel van 1200 euro te bereiken.

➢ Over de inkomensverrekening is men erg verdeeld. Men is niet uitgesproken positief of negatief. Mogelijk vindt een deel het ook lastig om dit te beoordelen.

Het aandeel dat positief is met betrekking tot de afhandeling van vragen en klachten, is iets groter dan het aandeel dat negatief is.
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Minimavoorziening



Bekendheid minimavoorzieningen
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De helft van de steekproef geeft aan bekend te zijn met het begrip ‘minimavoorziening’. Van de respondenten die 

aangaven niet bekend te zijn met het begrip minimavoorziening is 40 procent wel bekend met de voorziening na 

het lezen van een korte uitleg. Overall is 70 procent dus bekend met de minimavoorziening. 

S2: Bent u bekend met de minimavoorziening?

Spontane bekendheid Geholpen bekendheid

S2B: Na het lezen van bovenstaande, was u bekend met deze voorziening?



S5: Hoe bent u voor het eerst bekend geraakt met de minimavoorzieningen in 

Amsterdam?

Een aanzienlijk deel van de deelnemers geeft aan dat ze zelf 

hebben uitgevonden van de minimavoorziening. Er kan dus 

zeker nog wat verbeterd worden qua informatieverstrekking via 

kanalen van de gemeente zelf. Als mensen zelf alles moeten 

uitvinden over voorzieningen is de kans op onduidelijkheden 

groter. Voorlichting van bijvoorbeeld een klantmanager zou 

hierbij al een stuk kunnen helpen. 

Bekend geraakt met minimavoorziening

Manier van kennismaken



Op de hoogte blijven van voorzieningen
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Ruim 90 procent van de respondenten geeft aan op 

de op de hoogte te willen worden gehouden 

betreffende voorzieningen vanuit de Gemeente 

Amsterdam. De meerderheid heeft hierbij een 

voorkeur voor een e-mail. Wat verder opvalt is dat 

een gedeelte van de groep 50+ (21%) nog wel een 

folder zou willen ontvangen. Deze vorm van 

communicatie neemt echter sterk af in voorkeur als er 

gekeken wordt naar de jongere doelgroepen.

Voorkeur communicatiemiddelen

S3:Hoe zou u het liefst bereikt willen worden om op de hoogte te blijven van 

voorzieningen die u kunnen helpen bij een laag inkomen?



Gebruik van de minimavoorziening
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Binnen de steekproef wordt er het meest gebruik gemaakt van de voorziening door de groep 35-49 jaar (74%). 

De groep 18-34 jaar maakt het minst gebruik van de minimavoorziening. Als reden wordt genoemd dat ze er geen recht 

op hebben, of in elk geval de perceptie hebben dat zij hier geen aanspraak op maken. De groep die aangeeft geen 

gebruik meer te maken van de voorziening geeft als reden dat ze inmiddels teveel vermogen hebben waardoor ze geen 

recht meer hebben op de vergoeding.

S4: Maakt u gebruik van minimavoorzieningen in Amsterdam?

Maakt gebruik van minimavoorziening

S6:Waarom maakt u geen gebruik (meer) van minimavoorzieningen in 

Amsterdam?



Gebruik van voorzieningen

De drie voorzieningen waar het meest gebruik van wordt gemaakt zijn gezondheid, ontspanning, en kinderen. Wat hierin 

opvalt is dat de jongere groep (18-34 jaar) helemaal geen gebruik maakt van ‘ontspanning’ maar juist relatief veel van 

‘wonen’. 

Let op: deze resultaten zijn indicatief vanwege het lage aantal waarnemingen.

S7: Van welk soort minimavoorzieningen in Amsterdam maakt u gebruik?



Tevredenheid compensatie

De mening over de compensatie is enigszins verdeeld. Aan de ene kant is 48 procent (heel erg) tevreden met de 

compensatie, maar dat betekent dat meer dan de helft van de respondenten niet uitgesproken tevreden is. Een groot 

deel daarvan is neutraal of weet het niet (35%).  

Waardering van de compensatie

S9: Hoe tevreden of ontevreden bent u over de compensatie door de 

minimaverzekeringen?



Niet tevreden over de compensatie
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Een aantal respondenten is (heel erg) ontevreden over de compensatie voor minimaverzekeringen. 

De reden wordt op verschillende manieren verwoord maar de rode draad is dat de compensatie te laag 

is of helemaal afwezig is.

S10: Wat maakt dat u niet uitgesproken tevreden bent over de compensatie?

-Mijn Wajong uitkering is rond de €900. En mijn vaste lasten ook. Veel extra kosten door Handicap & Chronische Ziektes. Sta elke maand €1000 rood. Onder 

andere omdat alle Tegemoetkomingen vanuit de gemeente zijn gestopt. Kan dus niet rondkomen!!!

-Langdurigheidstoeslag is ernstig te laag

-Omdat er toch voor vele uitjes betaald moet worden. En dat geld heb ik niet

-Word ik alweer boos... vooral door het afschaffen van de langdurigheidstoeslag en de bijzondere bijstand. Er blijft dus alleen zogeheten "vakantiegeld" over 

voor als je een (uiteraard 2e hands) wasmachine MOET, laat staan dat je verdorie eens een keer een nieuw behangetje of vloerbedekking zou willen. Ik weet 

wel dat kwaliteit van leven totaal niet meer mag voor minima maar het wordt wel heel erg veel minder!!!!!!!!!!!

-Zit geen vergoeding bij voor het openbaar vervoer.

-Ik zou liever een algemene uitkering zien, ter verhoging van het bestaansminimum. Dus niet toegespitst op specifiek doel. Omdat het leven maakt dat je van 

tevoren nooit weet waar de kosten zitten. De ene keer gaat je fiets kapot, de andere keer moet je een cadeautje kopen of moet de tandarts iets doen. Het 

heeft ook met respect te maken. En weerzin tegen betutteling. Het officiele sociale minimum is in feite te laag. Een a-sociaal minimum dus



Advies minimavoorzieningen
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S13: Als u advies zou mogen geven over minimavoorzieningen, wat zou uw 

advies zijn?

Als advies voor de minimavoorziening geven respondenten vooral aan dat het vaak nog onduidelijk is wat er mogelijk is en 

dat de informatievoorziening nog niet goed genoeg is. 

-Iets simpeler uitleggen er zijn nog steeds mensen die het niet altijd snappen.

-Op meerdere digitale manieren contact leggen moet mogelijk zijn en veel bereikbaarheid

-WMO loket moet meer geinformeerd zijn. Ik bel niet voor niets, en niet om van het kastje naar de muur gestuurd te worden. Ik maak  nu 5 maanden  gebruik van het aanvullend 

openbaar vervoer, en heb recht op een begeleiderskaart.Daar heb ik 4 en halve maand over moeten doen die te krijgen. Ik krijg coaching, op het laatst zijn we met z'n twee en er 

achter aangegaan. Niet leuk. Voorbeeld 2: ik was mijn Stadspas kwijt. IPV dat ik een nieuwe pas zou krijgen per direct, kreeg ik aanvraag formulieren opgestuurd. Ik moest mijn 

Stadspas opnieuw aanvragen. Na 3 maanden ongeveer was het goedgekeurd en kreeg ik opnieuw een Stadspas. Zoals eerder genoemd zou ik willen dat het WMO loket beter is 

geinformeerd.

-het is goed dat het er is, Maar het bereikt de meeste hulpbehoevende niet. Enof de meeste weten niet van het best aan ervan.

-Geef er bekendheid aan. Mensen met een laag inkomen weten vaak niet dat ze hier aanspraak op kunnen maken en dit is zonde.

-Toch beter informeren. ik wist bv niet van het bestaan van de Meerkosten regeling tot mijn klantmanager me erop wees. Ik ontvang al langdurig een bijstandsuitkering, vanwege 

chtronische ziekte, maar het lijkt steeds toeval als ik over een nieuwe  voorziening of verandering in regelgeving hoor. Eigenlijk  zou je jaarlijks of vaker bv een brief of folder 

moeten ontvangen met alle veranderingen qua regelgeving en voorZieningen zodat je altijd op de hoogte en up to date bent.

-Dat mensen goed moeten opletten waar ze allemaal recht op hebben in Nederland als je een minimuminkomen hebt want het wordt je niet áltijd vertelt waar je allemaal recht op 

heb of je moet het toevallig van een kennis,familielid, vreemde hebben gehoord



Telefonisch contact

Telefonisch contact AfhandelingToegankelijkheid

Van de personen die aangeven dat zij gebruik maken van minimavoorzieningen heeft de helft (48%) weleens 

telefonisch informatie ingewonnen bij de Gemeente Amsterdam. Over de toegankelijkheid is een ruime meerderheid 

tevreden (59%). Ruim een kwart is ontevreden (28%). De beoordeling van de afhandeling laat een zelfde beeld zien 

(57% tevreden en 25% ontevreden).

S11: Heeft u ooit telefonisch informatie ingewonnen over minimavoorzieningen bij de 

gemeente Amsterdam?

S12: Hoe tevreden of ontevreden bent u over de telefonische dienstverlening op de 

volgende punten?
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Bijzondere bijstand



Onvoorziene kosten
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A1: Welke soorten onvoorziene kosten komt u tegen op jaarbasis?

Een ruime meerderheid van de ondervraagden (82%) heeft 

één of meer voorbeelden van onvoorziene uitgaven 

genoemd, waar zij mee te maken hebben.

De gemiddelde kosten voor onvoorziene uitgave liggen rond 

de 1200 euro in 3 jaar. De meeste respondenten geven aan 

dat het bedrag rond de 500 euro ligt (20%). Ruim de helft 

(60%) geeft aan minder dan 1200 euro kwijt te zijn maar er 

zitten een aantal uitschieters bij. 

A2: Wat zijn, in euro’s, ongeveer uw gemiddelde kosten per jaar aan onvoorziene 

uitgaven over de afgelopen 3 jaar?



Bijzondere bijstand

Toegankelijkheid Aanvraagproces Afhandeling van de aanvraag

A4: In hoeverre bent u tevreden of ontevreden over de bijzondere bijstand op de 

volgende punten?

Eén op de vijf ondervraagden (19%) heeft weleens gebruik gemaakt van ‘bijzondere bijstand’. De mensen die hier 

ervaring mee hebben zijn niet bijzonder positief. Ruim 40 procent geeft aan ontevreden te zijn over toegankelijkheid, 

het aanvraagproces en/of de afhandeling. Het percentage dat wel tevreden is ligt lager (25-30%).

Binnen de groep die voorbeelden heeft gegeven van onvoorziene uitgaven, geeft 20 procent aan weleens gebruik te 

hebben gemaakt van ‘bijzondere bijstand’. Een ruime meerderheid van de groep die dit probleem ervaart, maakt dus 

geen gebruik van deze voorziening. De achterliggende gedachte om hier geen gebruik van te maken is niet in dit 

onderzoek meegenomen.



Advies bijzondere bijstand

A5: Wat mist u in het aanbod binnen de bijzondere bijstand?

Een punt van kritiek dat een aantal keer wordt genoemd is dat de procedure om bijzondere bijstand te regelen te 

lang duurt. De mensen missen enige vorm van transparantie. Ook hierbij zou het dus kunnen helpen om mensen 

beter op de hoogte te houden van de mogelijkheden van de voorziening en wanneer men er wel of geen recht 

heeft om onduidelijkheden te voorkomen. Bij de vraag of de respondenten nog advies hebben wordt ook met name 

genoemd om het duidelijker te maken.

A6: Als u advies zou mogen geven over de bijzondere bijstand, wat zou uw advies zijn?

-het heeft bij mij erg lang geduurd

-Het duurde lang voor het geregeld was

-Weet ik niet precies, maar het zou zeker iets flexibeler kunnen.

-Het kan meer  natuurlijk, Maar op dit moment dat het erg onduidelijk is. En dat het een heel procedure is, en alleen eerst  om te Kijken of je er recht op hebt.

-Om bijzondere bijstand voor thuiswonend kind 18+ te verkrijgen was maanden lang volharden noodlijdend te zijn nodig terwijl ik er gewoon recht op had. Tweede ding was 

participatie regeling. Wat bedoeld was ter bemiddeling van de werkloze ging de werkgever mee aan de haal, ik heb bijna 3 jaar onder deze koepel gewerkt terwijl het uitgangspunt 

een half jaar is. En DWI legde de werkgever geen strobreed in de weg. Plakte een ander etiketje op mij  waardoor het weer kon en bedeelde mij een bonus toe ter compensatie. Het 

venijn was dat als er uitgekeerd moest worden de rekenkamer van DWI dit naliet. Heb hemel en aarde moeten bewegen om mijn recht te krijgen. Ik heb dit als zeer respectloos 

ervaren. Het heeft mijn gevoel van eigenwaarde ernstig aangetast.

-een minder bureaucratisch en meer op het individu gerichte aanpak

-maatwerk en transparantie
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Financiële ondersteuning



Gemis in financiële ondersteuning

B2: Wat mist u in het aanbod aan financiële ondersteuning en voorzieningen 

vanuit de Gemeente Amsterdam?

Ook bij de financiële ondersteuning geven de respondenten aan dat er nog stappen gemaakt kunnen worden in het 

verstrekken van uitleg en informatie.

B1: Vindt u dat u op financieel gebied voldoende wordt ondersteund door de 

Gemeente Amsterdam bij een laag inkomen?

Voldoende ondersteuning bij laag inkomen

-Informatie

-Duidelijkheid over mogelijkheden tot financiele ondersteuning

-Meer informatie over waar je evt recht op hebt en hulp bij de procedure

-Informatie en uitleg, men moet zelf gaan uitzoeken wat er vergoed wordt door de gemeente en waar vrijstelling voor is.

-het is altijd eerst betalen en dan achteraf wordt er info verstrekt, dat er ontheffingen en vrijstellingen waren, maar daar 

heeft men geen recht op, want het is nooit aangevraagd. Het volk wordt dom gehouden en de gemeente verdient daar 

dan geld aan. Terwijl de burger met de handen in het haar zit. Men wordt ook niet door verwezen naar instanties, die 

iemand kunnen helpen, met het uitzoeken van problemen. Want het zou zomaar kunnen, dat de burger erachter komt, 

dat hij of zij ergens recht op heeft. Ik vind dat de Nederlandse Burger het recht heeft om te weten, wat er voor hem of 

haar aan voordeel te behalen valt en ik vind dat de gemeente deze informatie MOET verstrekken!

-Ik mis de informatie waar ik zoal recht op heb bij ontslag of boventalligheid. ik die 27 jaar gewerkt hebben bij een 

bankinstelling en ben in 2016 boventallig geworden. Al de jaren geen gebruik gemaakt van sociale voorzieningen. Het 1e 

jaar is mijn ontslagpremie flink geslonken omdat ik maandelijks een tekort aan inkomen had en geen recht op 

huurtoeslag.



Zelf samengestelde voorzieningen

B3: Als u uw ondersteuning en voorzieningen zelf zou mogen samenstellen op uw 

eigen situatie, hoe zou die er dan uitzien?

Veel respondenten zouden zichzelf een stadspas toekennen en/of een regeling voor het openbaar vervoer. 

-gratis openbaar vervoer.stadspas zonder stip of ruit.

-Meerkosten ivm ziekte; stadspas; gratis paspoort; collectieve zorgverzekering; een makkelijker regeling om mantelzorg-reiskosten vergoed te krijgen 

(ik val er nu buiten); bijdrage voor fiets (vervoersmiddel)

-meer (normale!) bijzondere bijstand (gezondhied), voedselbonnen voor gezonde voeding bij een gezonde winkel (Odin bijv.) of desnoods fruit- en 

groentenbonnen die alleen daarvoor geschikt zijn, betere veel betere kortingsmogelijkheden voor sportactiviteiten (voor volwassenen) zo is bijv. 

zwemmen keigezond maar superduur (al is in februari met de stadspas eindelijk een goeie aanbieding verkrijgbaar), desnoods met stempels.

-Gratis openbaar vervoer(ik heb geen auto). Basissalaris. Kwijtschelding gemeentebelastingen

-Een voorziening voor het openbaar vervoer.

-Ik zou graag zien dat het Openbaar Vervoer voor 65plussers gratis wordt
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Giftenbeleid



Giftenbeleid

C1: Bent u bekend met het giftenbeleid dat per 1 januari 2018 is ingegaan? C1b: Na het lezen van bovenstaande, was u bekend met het giftenbeleid?

C2: Denkt u dat het nieuwe giftenbeleid u zal helpen om hoge en/of onvoorziene 

kosten te ondervangen en sociale activiteiten te kunnen ondernemen?

Van de ondervraagden heeft 29 procent een participatiewet uitkering. Binnen deze groep is 17 procent bekend 

met de term ‘giftenbeleid’. Nadat een korte uitleg is gegeven aan de mensen die deze term niet herkenden, geeft 

17 procent alsnog aan hiermee bekend te zijn. In totaal kent ongeveer 30 procent van de ondervraagden met een 

participatiewet uitkering dus het giftenbeleid. Een kwart (24%) denkt dat het giftenbeleid hen zou kunnen helpen 

bij het ondervangen van kosten en het ondernemen van sociale activiteiten.

Bekend met giftenbeleid Bekend na uitleg Overtuigd van positieve bijdrage



Tool giftenbeleid

C3: Bij het nieuwe giftenbeleid geldt een meldplicht vanaf de giftendrempel van 

€1200 per jaar. Wat heeft u nodig om ontvangen giften in een jaar te kunnen 

bijhouden?

Een aantal respondenten zou een tool een handige optie vinden om giften bij te houden, maar veel 

respondenten vinden pen en papier ook voldoende hiervoor. Verder geven respondenten aan dat het voor 

hen overbodig is omdat ze niet verwachten ooit de giftendrempel van 1200 euro te bereiken. 

-Ik schrijf het op papier met potlood.

-Opschrijven

-App klinkt handig! Over deze verandering las ik toevallig in mug, maar toen ik het later probeerde terug te zoeken kon ik het niet meer terugvinden, ook 

niet online. Is dus heel goed dat ik het hier teruglees, maar verbaas me erover dat ik er geen brief met informatie hierover heb ontvangen. Als ik niet 

toevallig  mug niet had gelezen, had ik het miet geweten.

-Een app op je telefoon

-Een app waarbij je dat kan invullen

-niets, ik krijg niets

-Ik krijg vrijwel geen giften, zeker niet van €1200 euro per jaar



27

Inkomensverrekening



Beoordeling inkomensverrekening

Informatie over de verrekening Verrekening van inkomsten Afhandeling van vragen en klachten

D1:In hoeverre bent u tevreden of ontevreden over de inkomensverrekening op 

de volgende punten? 

Over de inkomensverrekening is men erg verdeeld. Men is niet uitgesproken positief of negatief. Mogelijk vindt 

een deel het ook lastig om dit te beoordelen. Het aandeel dat positief is met betrekking tot de afhandeling van 

vragen en klachten, is iets groter dan het aandeel dat negatief is.

Let op: deze resultaten zijn indicatief vanwege het lage aantal waarnemingen (n=23).



Advies inkomensverzekering

D2: Als u advies zou mogen geven over de inkomensverrekening, wat zou uw 

advies zijn?

Ook voor de inkomensverrekening is de informatie een puntje van aandacht. Ondanks dat er weinig 

respons is op deze vraag is dit wel een punt wat meerdere malen genoemd wordt.

-Meer informatie en duidelijkheid. Het is nu zo dat je beter uit komt als je helemaal geen baan hebt en de volle bijstand ontvangt dan als je 

een beetje bijwerkt en je aankomen wordt aangevuld.

-houd het zo simpel mogelijk. het is saaie materie en ook nog es confronterend

-duidelijker, niet eerst een deel betalen en later nog eens wat. Een deel van de inkomsten mogen houden

-Goede vindbaarheid van informatie over de verrekening
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Contact

Floris Leupen

Research Consultant

0229-745954

Floris.leupen@cgselecties.nl

Pakhuisstraat 3

1621GL Hoorn

www.cgselecties.nl

Marcel Paquay

Manager Research & Marketing

0228-563954

Marcel.paquay@cgselecties.nl

Pakhuisstraat 3

1621GL Hoorn

www.cgselecties.nl

Heeft u vragen over dit rapport en/of vragen met betrekking tot ander onderzoek?

Wij beantwoorden uw vragen graag!


