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Beleid & Management
In dit artikel worden resultaten beschreven van een onderzoek naar armoede bij mensen
met beperkingen. Uit de bevindingen blijkt dat oorzaken van armoede deels in de
omgeving van de persoon liggen en deels in de persoon zelf. De auteurs geven hun
persoonlijke interpretatie van de uitkomsten voor de maatschappelijke positie van
mensen met beperkingen, waaronder mensen met verstandelijke beperkingen.
Het artikel draagt bij tot opinievorming met betrekking tot inclusie van mensen met
(verstandelijke) beperkingen in de samenleving. WB
Samenvatting
Tot nu toe is er weinig bekend over de omvang van armoede onder mensen met een
beperking en de gevolgen voor inclusie. In dit artikel worden resultaten van een
onderzoek hiernaar beschreven. Uit de bevindingen blijkt dat oorzaken van armoede
liggen in de omgeving van de persoon en voor een deel in de persoon. De gevolgen voor
mensen met een beperking blijken ingrijpend. Geconcludeerd wordt dat de toch al
gemarginaliseerde positie nog eens extra versterkt wordt door het beperkte
bestedingspatroon en schulden. Zo lijkt inclusie een illusie te worden. Gebaseerd op de
bevindingen in dit onderzoek worden in de conclusie aanbevelingen geformuleerd om dit
te voorkomen.
Summary
Up till now little is known about the prevalence of poverty of people with disabilities in
the Netherlands and the consequences on inclusion. This article describes the results of a
study on this theme. Results show that causes of poverty can be found in the
environment of a person and in the person himself. Consequences are substantially. It
can be concluded that the already marginalized position is reinforced by limited spending
patterns and debts. Inclusion seems to become an illusion. Based on the findings of this
research, in the discussion recommendations are formulated to prevent this.

