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lijke kwaliteit van onderzoeken die als bewijs
moeten dienen, Hun commentaar op bestaande
databanken van effectieve interventies luidt dat
zij 'het beschikbare materiaal op een zinvolle

biedt dan wel geen
garantie, maar
huishoudens die
uit de armoede zijn gekomen, hebben dit wel in
veruit de meeste gevallen te danken aan het feit
dat er inkomsten uit arbeid zijn gekomen of dat
die inkomsten zijn toegenomen. Oat stelt Stella
Hoff in haar onderzoek

Uit de armoede werken.

Omvang en oorzaken van uitstroom uit armoede.
Uit Hoff's onderzoek blijkt ook dat armoede in
Nederland in een ruime helft van de gevallen
een tijdelijke zaak is, Van de huishoudens die
in 2004 een inkomen onder de lage-inkomens
grens hadden Izo'n € 900 per maandl. was 60
procent drie jaar later aan de armoede ontsnapt.
De meeste van deze uitstromers waren zelfs in

2005 al boven de armoedegrens uitgekomen en
daar sindsdien ook gebleven.
Oat betekent overigens dat zo'n 40 procent
na drie jaar later no g steeds of op nie uw in

