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Leeswijzer Minimahuishoudens in Lewenborg

Deze publicatie is samengesteld in opdracht van het Programma Wijkvernieuwing en Gebiedsgericht Werken van de

gemeente Groningen en biedt een overzicht van de leefsituatie van minimahuishoudens in de wijk Lewenborg.

De overzichten zijn tot stand gekomen door middel van het koppelen van bestanden van de gemeente Groningen aan

inkomensgegevens afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Minimahuishoudens in Lewenborg

We spreken in deze publicatie van minimahuishoudens als dat huishouden moet rondkomen van 110 procent van het

wettelijk vastgesteld sociaal minimum. Het sociaal minimum komt ongeveer overeen met een inkomen op

bijstandsniveau. De hieronder gepresenteerde cijfers hebben vooral betrekking op de wijk Lewenborg. Waar mogelijk

worden ook gegevens op buurtniveau vermeld (Lewenborg-Noord en Lewenborg-Zuid). Lewenborg-West en

Drielanden hebben te weinig bewoners of minimagezinnen om op een verantwoorde manier statistische overzichten

op te leveren. Indien relevant worden de cijfers van Lewenborg vergeleken met die van de gemeente Groningen als

geheel.

We delen minimahuishoudens vaak in in twee groepen. De groep die minimaal 1 jaar minima is en de groep die 4 jaar

of langer minima is. In veel van de tabellen hieronder maken we gebruik van dat onderscheid. De groep die 4 jaar of

langer minima is óók langer dan 1 jaar minima. Je kunt dus beide groepen niet bij elkaar optellen om te komen tot het

totaal aantal minima. Studentenhuishoudens worden in de overzichten niet meegenomen.

Voor alle tabellen geldt: cellen kleiner dan 10 worden niet weergegeven, dat is een eis dat het CBS vanuit

privacyoverwegingen stelt aan onderzoekers die gebruik maken van hun data.

Structuur van het document

In overleg met de opdrachtgever is er voor gekozen de overzichten te presenteren als tabellen in een PowerPoint file.

Indien nodig worden de tabellen kort toegelicht.



1. Minimahuishoudens (>=1 jaar)

Lewenborg heeft meer pensioengerechtigde 

minimahuishoudens dan de gemeente, en minder ‘werkende 

armen’.  

Lewenborg Zuid heeft iets meer minima met een 

bijstandsuitkering.

Aantal Groningen:  16.892  Aantal Lewenborg Noord: 432

Aantal Lewenborg:  742      Aantal Lewenborg Zuid:    272
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1. Minimahuishoudens naar belangrijkste inkomensbron:

1. Inkomen uit arbeid

2. Inkomen uit eigen onderneming

3. Werkloosheidsuitkering

4. Arbeidsongeschiktheidsuitkering

5. Bijstandsuitkering

6. Overige uitkering sociale voorzieningen

7. Pensioen

8. Overig of onbekend



2. Minimahuishoudens (>=4 jaar)
Lewenborg heeft relatief veel langdurige (>= 4 

jaar) minimahuishoudens (69%), in de gemeente 

is dat aandeel 56% van alle minimahuishoudens.

Bij huishoudens die langdurig minima zijn (vier 

jaar of langer) zien we met betrekking tot hun 

belangrijkste inkomensbron in Lewenborg geen 

grote verschillen met de gemeente, behalve

misschien dat Lewenborg meer 

pensioengerechtigde minimahuishoudens heeft.  
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2. Minimahuishoudens naar belangrijkste 
inkomensbron:

1. Inkomen uit arbeid

2. Inkomen uit eigen onderneming

3. Werkloosheidsuitkering

4. Arbeidsongeschiktheidsuitkering

5. Bijstandsuitkering

6. Overige uitkering sociale voorzieningen

7. Pensioen

8. Overig of onbekend

Aantal Groningen:  9.445 

Aantal Lewenborg:    509      



3. Huishoudens naar inkomensniveau

In tabel 3 zijn alle huishoudens onderverdeeld naar 

inkomensklasse. In Lewenborg naast veel minima (< 110%) 

ook grote middengroep 120-300%. De inkomens in 

Lewenborg-Zuid liggen wat hoger dan Noord.
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1. < 80% sociaal minimum

2. < 90%

3. < 100%

4. < 110%

5. < 120%

6. < 199% sociaal minimum 

7. < 299%

8. < 599%

9. > 600%



4.a Minima >= 1 jaar naar type huishouden
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1. Alleenstaand

2. Stel zonder kinderen

3. Stel met kinderen

4. Eenouder

In Lewenborg komen we vooral veel gezinnen met 

kinderen tegen onder de minima, ook veel eenouder-

gezinnen. Dit geldt vooral voor Lewenborg Zuid.



4.b Minima >= 4 jaar naar type huishouden

1. Alleenstaand

2. Stel zonder kinderen

3. Stel met kinderen

4. Eenouder

Bij langdurige minima is het aandeel eenoudergezinnen in 

Lewenborg bijna het dubbele van dat van de gemeente.
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5.a Minima >= 1 jaar naar leeftijdsgroepen
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1. 24 jaar of jonger
2. 25 tot 45 jaar
3. 45 tot 65 jaar
4. 65jaar of ouder

Bij leeftijd van een huishouden kijken we naar de 

leeftijd van degene die door het CBS als ‘kostwinnaar 

wordt aangemerkt. In Lewenborg zijn vooral 65-

plussers (pensioengerechtigden) 

oververtegenwoordigd.



5.b Minima >= 4 jaar naar leeftijdsgroepen

1. 24 jaar of jonger
2. 25 tot 45 jaar
3. 45 tot 65 jaar
4. 65jaar of ouder

Bij leeftijd van een huishouden kijken we naar de 

leeftijd van degene die door het CBS als ‘kostwinnaar 

wordt aangemerkt. 

In zowel de gemeente als in Lewenborg is het aandeel 

langdurige minima te klein om in de figuur op te 

nemen.
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6.a Minima >= 1 jaar naar migratieachtergrond
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1. Nederlandse achtergrond

2. Westerse achtergrond

3. Niet-westerse achtergrond

Met betrekking tot migratieachtergrond verschilt 

de minimapopulatie in Lewenborg nauwelijks van 

het gemeentelijk gemiddelde.



6.b Minima >= 4 jaar naar migratieachtergrond

1. Nederlandse achtergrond

2. Westerse achtergrond

3. Niet-westerse achtergrond
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7.a Kinderen in minimahhuis >= 1 jaar

21% van de kinderen in Lewenborg woont in een minimagezin, driekwart daarvan al vier jaar of langer.

In Lewenborg Noord wonen de meeste minimakinderen (29%) van alle kinderen in die buurt. In Noord 

woont ongeveer een op de drie kinderen in een minimahuishouden.
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1. 0-3 jaar

2. 4-11 jaar

3. 12 – 18 jaar



7.b Kinderen in minimahhuis >= 4 jaar

15% van de kinderen in Lewenborg woont in een gezin dat al minimaal 4 jaar leeft van weinig geld.

In Lewenborg Noord wonen de meeste minimakinderen, bijna 1 op de 4 kinderen in de lagere 

schoolleeftijd woont in een langdurig minimagezin.

1. 0-3 jaar

2. 4-11 jaar

3. 12 – 18 jaar
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8. Minimahuishoudens en opleiding

Inwoners (18+) zijn in Lewenborg gemiddeld lager 

opgeleid dan elders in de stad, dat geldt ook voor 

minima.

Van een grote groep (ongeveer een derde) van de 

inwoners is geen opleidingsniveau bekend.
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1. Laag opgeleid

2. Gemiddeld opgeleid

3. Hoger opgeleid



9. Ondersteunende maatregelingen

In Lewenborg (vooral Zuid) wordt meer dan gemiddeld gebruik gemaakt van inkomensondersteunende maatregelen. 

Hetzelfde geldt voor schuldhulpverlening.

Inkomens Groningen Lewenborg Lewenborg Lewenborg

ondersteunende Noord Zuid

maatregelen Percentage Percentage Percentage Percentage

Maatregelen 69% 78% 76% 82%

Schuldh. (geen m.) 0,8 1,6% 2,0% 1,9%

Schuldh. (minima) 6,4 9,6% 9,2% 11,2%

Totaal schuldhulp 1.758 126 66 55



10. Armoede en isolement

Ik voel me wel eens eenzaam. Ik ken genoeg mensen waar ik  

echt mee kan praten.

Percentage dat aangeeft zich soms/ vaak eenzaam te voelen. Percentage dat aangeeft genoeg mensen te kennen waarmee ze écht 
kunnen praten..

19%

43%

34%

Stad geen minima Stad minima Lewenborg minima

62%

43%

30%

Stad geen minima Stad minima Lewenborg minima



11. Het belang van een netwerk

51%

47% 47%

Stad geen minima Stad minima Lewenborg minima

Percentage dat aangeeft terug te kunnen vallen op ondersteuning 
door vrijwilligers

81%

62%
65%

Stad geen minima Stad minima Lewenborg minima

Ik kan terugvallen op de hulp van…. 

1. vrijwilligers

Percentage dat aangeeft terug te kunnen vallen op ondersteuning 
door beroepskrachten

2. beroepskrachten



12. Gezondheid
Positief oordeel gezondheid

Percentage dat aangeeft over een (zeer) goede gezondheid te beschikken.

80%

58% 60%

Stad geen minima Stad minima Lewenborg minima

38%

59%
63%

Stad geen minima Stad minima Lewenborg minima

Ervaart (sterk) 

belemmerende lichamelijke of 

geestelijke gezondheidsproblemen 



Ik ben tevreden met mijn leven Ik heb problemen met rondkomen

Percentage dat aangeeft (zeer) tevreden te zijn met zijn/haar leven. Percentage dat aangeeft moeite hebben met rondkomen

78%

54%

60%

Stad geen minima Stad minima Lewenborg minima

4%

34%

39%

Stad geen minima Stad minima Lewenborg minima

13. Tevreden met mijn leven



Tevreden over de manier van

meedoen in de samenleving 

Percentage dat aangeeft (zeer) tevreden te zijn over de manier
van meedoen in de samenleving

65%

48%

55%

Stad geen minima Stad minima Lewenborg minima

57%

78% 77%

Stad geen minima Stad minima Lewenborg minima

Percentage dat lid is van een sportclub

Lid van een sportclub 



Toelichting bij de dia’s 10 en verder.

De grafieken op dia 10 en verder zijn tot stand gekomen door resultaten van de enquête Leefbaarheid te koppelen aan

de inkomensgegevens van het CBS. Hierdoor kunnen bij de resultaten van de enquête de verschillen in uitkomsten

voor minima en niet minima aangeven.

Wat geven de resultaten aan

Op de meeste aspecten waarnaar in het Leefbaarheidsonderzoek is gevraagd, zijn minima slechter af dan niet-minima.

Of het nu gaat om de beleving van de gezondheid, het hebben van een (ondersteunend) netwerk of het tevreden zijn

met het leven en het meedoen in de samenleving: steeds valt de score voor minima minder goed uit. Voor langdurige

minima geldt, dat de antwoorden op de gestelde vragen een nog weer minder rooskleurig beeld schetsen van de

leefsituatie van deze groep Groningers ten opzichte van de rest van de Stadjers.

Oorzaak en gevolg

In dit onderzoek kijken we vooral naar de samenhang tussen het hebben van weinig geld en bijvoorbeeld gezondheid

of gevoelens van eenzaamheid. Daarmee is niet gezegd dat gevonden uitkomsten worden veroorzaakt door het

hebben van meer of minder geld. Uit ander onderzoek weten we dat zaken als het hebben van weinig geld,

lichamelijke en psychische gezondheid, kwaliteit van wonen e.d. onderling allemaal op elkaar inwerken.

Wel maakt deze publicatie duidelijk dat die genoemde factoren als het ervaren van een mindere gezondheid en

bijvoorbeeld gevoelens van eenzaamheid zich meer voordoen bij mensen met weinig geld dan mensen die meer te

besteden hebben.



Beknopte samenvatting

1. In Lewenborg zien we bij de minimahuishoudens relatief veel pensioengerechtigden en minder ‘werkende armen’.

2. Lewenborg heeft relatief veel langdurige (>= 4 jaar) minimahuishoudens (69%), in de gemeente is dat aandeel 

56% van alle minimahuishoudens.

3. In Lewenborg wonen relatief veel minimahuishoudens met kinderen, ook veel eenoudergezinnen. Dit geldt vooral 

voor Lewenborg Zuid.

4. In Groningen groeit 13% van de kinderen op in armoede (maakt deel uit van een minimagezin). In Lewenborg is 

dat 21%.

5. In Groningen groeit 7% van de kinderen op in een huishouden dat langdurig (>= 4 jaar) moet rondkomen van een 

laag (minimum)inkomen. In Lewenborg is dat 15%.

6. De gemiddelde leeftijd van ‘de kostwinner’ binnen minimahuishoudens ligt in Lewenborg hoger dan in de rest van 

de gemeente.

7. Bewoners (18+) van Lewenborg zijn gemiddeld lager opgeleid dan elders in de gemeente, dat geldt ook voor 

minima.

8. In Lewenborg (vooral Zuid) wordt meer dan gemiddeld gebruik gemaakt van inkomensondersteunende 

maatregelen. Hetzelfde geldt voor schuldhulpverlening.


