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Open reactie
aan Barbara Baarsma
Barbara Baarsma in haar RABO-column d.d. 11-1-2020 en 
radio-interview d.d. 18-1-2020:  

“Het is hoog ti jd de dominanti e van de
koopkrachthobby te temperen door 
met een beter alternati ef te komen: 
kanskracht.” 

Daarmee denkt zij dat het belasti ngstelsel minder complex
kan worden en koopkracht bepaalt niet alleen maar het
geluk van mensen.

Geachte mevrouw Baarsma,

Recentelijk vernam ik uw column op de RABO Bank website en radio-interview over uw idee, dat we 
Koopkracht moeten vervangen door Kanskracht in het beleidsdenken en de uitvoering. Na het lezen en 
beluisteren van uw toelichti ng kwamen bij mij als Maatschappelijk Adviseur de volgende gedachten op; 
ik ben het met u eens dat “repareer-politi ek” niet eff ecti ef is. Maar ook dat het in feite niets nieuws is 
wat u in het algemeen beoogt met de insteek Kanskracht vs Koopkracht. 

Reeds jaren wordt door de politi ek, maar vooral ook door talloze 
maatschappelijke instellingen en kerken, aandacht besteed aan het 
verzachten van armoede. Bij dat verzachten hoort o.a. eff ecti eve 
en humane schuldhulpverlening, aanbieden in samenwerking 
met werkgevers van passend werk, acti ef inzett en op onderwijs 
voor mensen met een achterstand. Allemaal facett en, die eraan 
bijdragen dat gewerkt kan worden aan meer grip op het leven en 
dus meer kansen van het betrokken individu. En dit alles doen we 
ook, zolang er geen voldoende politi ek draagvlak is om te komen 
tot een ruimharti ger verbetering van inkomen, voor hen die geen 
arbeidsperspecti ef meer hebben. 

“KOOPKRACHT BLIJFT EEN ZEER BELANGRIJK GEGEVEN,

ZEKER VOOR HEN DIE NOOIT MEER AAN HET WERK KOMEN”
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Of het allemaal eff ecti ef genoeg is zet ik vraagtekens. Ik las laatst dat de laatste 10 jaar plm. 800 
rapporten zijn geschreven over aanpak armoede en vergroti ng kansen en grip krijgen op het leven 
van de kwetsbaren. Het Sociaal Cultureel Plan Bureau als rapportenfabriek draagt ook acti ef bij. 
Het is allemaal waar; mensen in nood workready, vitaler, beter opgeleid te maken, wijken upgraden, 
maar de koopkracht blijft  een zeer belangrijk gegeven, zeker voor hen die nooit meer aan het werk 
komen, door psycho-sociale oorzaken, mismatch en leeft ijdsdiscriminati e op de arbeidsmarkt, 
gepensioneerden met alleen een AOW, en alsmaar sti jgende vaste lasten waarop geen invloed 
uitgeoefend kan worden. 

Waarom betalen we hoge salarissen als koopkracht niet het belangrijkste is om tevreden te zijn, 
in uw visie? Een goede koopkracht leidt tot minder stress, ook als je grip hebt op je leven, omdat 
voldoende koopkracht ook moet worden gezien als een middel om in ieder geval de vaste lasten te 
kunnen betalen en minder zorgelijk te hoeven zijn over het maandelijkse levensonderhoud zoals voeding. 
Wist u dat 1,5 kilo appels van gemiddelde kwaliteit in de goedkopere supermarkt € 2,– kost?
  
Armoede en afwezigheid van voldoende koopkracht is economisch ook duur, omdat vooral de lokale 
ondernemer vaak gemeden wordt. Duur voor de samenleving ook, omdat arme mensen vaker 
gezondheidsproblemen hebben en tegelijkerti jd “niet meer meedoen”.

Met vriendelijke groet,

Gert-Jan Jacobs
Maatschappelijk Adviseur
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