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Samenvatting lectoraatsplan
Inleiding
Het lectoraat Armoede Interventies (AI) bestaat 1 april 2020 acht jaar en begint aan de derde
lectoraatsperiode van vier jaar. In het lectoraatsplan blikken we terug op wat het lectoraat in de periode
2016-2019 gerealiseerd heeft en kijken we vooruit naar de periode 2020-2024. Ook gaan we in op de
focus die we in de komende periode gaan aanbrengen.

De missie van ons lectoraat blijft: het leveren van een bijdrage aan het verminderen en
voorkomen van armoede van burgers.
Terugblik: relaties met het werkveld en het onderwijs
In de lectoraatsperiode 2016-2020 is er veel energie gestoken in het continueren en uitbreiden van de
relaties met het werkveld en het onderwijs. Samenvattend kan vastgesteld worden dat het lectoraat
Armoede Interventies zich heeft ontwikkeld tot een van de belangrijkere onderzoeksgroepen op het
terrein van armoede en schulden in Nederland. De relaties met de buitenwereld zijn omvangrijk en
divers. De relaties tussen lectoraat en onderwijs binnen de HvA zijn sterker en meer divers geworden.

Terugblik: projecten en producten
Veel van de projecten die het lectoraat de afgelopen jaren uitvoerde waren mixed- methods-projecten:
kwantitatieve en kwalitatieve dataverzameling gingen vaak samen. Onze projecten richtten zich op
verschillende groepen mensen, variërend van ROC-studenten en cliënten van schuldhulpverlening tot
mensen met een licht verstandelijke beperking. De wijze waarop de doelgroepen in de projecten
betrokken worden, loopt uiteen. Steeds vaker betrok het lectoraat vertegenwoordigers van de doelgroep
bij het realiseren van de output van de projecten.

Vooruitblik: inspelen op veranderen in samenleving en uitvoeringsveld
De toenemende aandacht voor financiële zelfredzaamheid in de samenleving en de erkenning dat niet
iedereen even zelfredzaam kan zijn, zijn voor het lectoraat van groot belang. Aansluitend op dit
maatschappelijke besef wordt de aandacht de komende jaren met name gericht op het bevorderen van
financiële zelfredzaamheid naar vermogen van meer kwetsbare groepen.
Het lectoraat zal verder een actieve rol spelen in het verspreiden van kennis uit de wetenschap en
praktijk onder uitvoerders en beleidsmakers. Hierbij richt het lectoraat, samen met uitvoerders en de
uiteindelijke doelgroep, zich allereerst op het formuleren van de juiste vraag: waaraan bestaat precies
behoefte en hoe zou dat eruit moeten zien? Hierbij maakt het lectoraat in toenemende mate gebruik van
social design. Deze aanpak zorgt ervoor dat het ontwerp van interventies en producten nog beter
aansluiten bij de behoeften en ervaringen van eindgebruikers. Social design helpt ons ontwerp- en
ontwikkelopdrachten op een innovatieve manier aan te pakken: pas gaan ontwikkelen en ontwerpen
wanneer echt duidelijk is hoe een nieuwe interventie, aanpak of project eruit zou moeten zien.

Vooruitblik: onderwijs
De prioriteit van het lectoraat ligt de komende periode bij het versterken van de relatie met de nieuwe
opleiding Social Work. De geïntegreerde opzet van de opleiding Social Work sluit goed aan bij een
meer integrale benadering van armoede die het lectoraat de komende jaren in zijn algemeenheid wil
toepassen binnen onze projecten.
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Het lectoraat is enige tijd geleden gestart met het verkennen van de mogelijkheden om faculteitoverstijgende minoren te ontwikkelen. Het idee is dat in deze minoren kennis over armoede wordt
gecombineerd met de inhoud van vakken van andere faculteiten. Het lectoraat wil de komende periode
graag verder onderzoeken in welke mate er behoefte is aan dergelijke minoren en of er middelen
beschikbaar zijn voor het opzetten ervan.

Focus
Omdat het lectoraat op verschillende veranderingen wil inspelen, is een aantal specifieke
aandachtspunten geformuleerd voor onze focus in de komende periode:

•

Schuldenproblematiek

Schuldenproblematiek blijft een belangrijke focus van het lectoraat. De groepen burgers die te maken
hebben met problematische schulden kenmerken zich steeds meer door een kwetsbaarheid die te
maken heeft met beperkingen die niet op de korte termijn weg te nemen zijn. Hieronder vallen
werkende armen, chronisch zieken met een structureel laag inkomen, mensen met een verstandelijke
beperking, laaggeletterden, kinderen in armoede en statushouders.

•

Langdurige armoede

Het lectoraat zal zich ook in de komende periode richten op de vraag: wie zijn de mensen en
huishoudens die te maken hebben met langer voortdurende of regelmatig terugkerende armoede en de
gevolgen daarvan, wat zijn daarvan de oorzaken en wat zijn de gevolgen? Het lectoraat blijft zich
inzetten om professionals te voorzien van noodzakelijk kennis en tools om deze groep burgers te
ondersteunen.

•

Intergenerationele armoede

Armoede wordt vaak van generatie op generatie doorgegeven en het lectoraat wil de komende periode
expliciet bijdragen aan het doorbreken van deze vicieuze cirkel. Om een integrale aanpak van
intergenerationele armoede te stimuleren, wil het lectoraat Armoede Interventies de komende jaren
actief samenwerken met onderzoekers en professionals die actief zijn in andere domeinen, zoals de
zorg, arbeidsmarkt en onderwijs.

•

Relatie armoede en andere leefdomeinen

Het lectoraat wil zich in de komende periode richten op de volgende leefdomeinen: armoede en wonen,
armoede en zorg en armoede en jeugd/jongvolwassenen.

•

Kwetsbare doelgroepen

Schuldenproblematiek bij kwetsbare groepen blijft de komende periode een belangrijke plaats innemen.
Groepen die – mede op basis van eerder door het lectoraat uitgevoerde onderzoeken – daarbij extra
aandacht krijgen, zijn in ieder geval: mensen met een licht verstandelijke beperking, jeugd in armoede,
werkenden met een laag inkomen, dak- en thuislozen, slachtoffers van huiselijk geweld,
laaggeletterden, mensen met een migratie-achtergrond en mensen met een chronische ziekte.
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