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matische aanpak op deze drie terreinen”, zegt Hamer. 
“Maar”, benadrukt ze, “we zitten hier niet om met een 
beschuldigende vinger te wijzen naar de rijksoverheid 
of naar gemeenten. Het is heel goed dat staatssecretaris 
Klijnsma van SZW vorig jaar 100 miljoen euro extra 
beschikbaar heeft gesteld aan gemeenten en maatschap-
pelijke organisaties. Ook de City Deal Inclusieve Stad, 
waarin Eindhoven, Enschede, Leeuwarden, Utrecht en 
Zaanstad werken aan vormen van integrale ondersteu-
ning voor kwetsbare gezinnen is een voorbeeld van een 
interessante, vernieuwende aanpak.”

Wat is het grootste risico van kinderarmoede?
“De negatieve spiraal. Kinderen die opgroeien in een 
huishouden met een inkomen onder de armoedegrens 
hebben een grotere kans later zelf ook in de armoede te 
belanden. Zo’n slechte start heeft een negatieve invloed 
op de kansen van kinderen, belemmert hun ontwikkeling 
en uiteindelijk benutten zij hun talenten niet optimaal. 
Iets anders is sociale uitsluiting: wat doet het met een 
kind als het geen verjaardagsfeestje kan geven of niet lid 
kan worden van een sportclub?”

‘ VEEL MENSEN 
BEGRIJPEN DE 
GEMEENTE 
GEWOON NIET’     

MARIËTTE HAMER OVER SER-ADVIES
‘OPGROEIEN ZONDER ARMOEDE’

Ondanks de niet-aflatende aandacht van het kabinet en gemeenten 
groeit één op de negen Nederlandse kinderen op in armoede. De 
Sociaal-Economische Raad pleit voor een systematische, structurele 
aanpak. Sprank vraagt voorzitter Mariëtte Hamer om een toelichting 
op het advies over kinderen en armoede. ‘Het bereik en gebruik van 
gemeentelijke voorzieningen is nog lang niet optimaal.’
TEKST: DORINE VAN KESTEREN, BEELD: HARMEN DE JONG

 Het is een treurig beeld: kinderen die 
opgroeien in langdurige, hardnekkige 
armoede. En het lukt maar niet om dit 
probleem op te lossen. Het kabinet heeft 

de Sociaal-Economische Raad (SER) daarom medio vorig 
jaar gevraagd hoe een samenhangend beleid tot stand 
kan komen om armoede en sociale uitsluiting onder kin-
deren verregaand terug te dringen. Deze adviesaanvraag 
kwam voort uit een motie van SP-senator Bastiaan van 
Apeldoorn, die breed gesteund werd tijdens de algemene 
financiële beschouwingen in de Eerste Kamer in maart 
vorig jaar. Waarom stijgt het aantal arme kinderen in 
Nederland nog steeds, vroeg hij, alle inspanningen en al 
het extra geld van de overheid ten spijt? 
 
SYSTEMATISCH
Kennelijk gaat er iets niet goed. Volgens de SER komt dat 
doordat het overheidsbeleid vooral is gericht op het weg-
nemen van de gevolgen van armoede onder kinderen, 
zonder de onderliggende oorzaken aan te pakken. “Deze 
structurele oorzaken liggen op drie gebieden die elkaar 
versterken: werk en inkomen, inkomensondersteunende 
maatregelen en schulden. Wij pleiten voor een syste- >
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‘Er moeten meer 
banen komen 

met meer uren, 
voldoende besteed-

baar inkomen 
en voldoende 

zekerheid’
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Welke kinderen lopen het grootste risico?
“De belangrijkste risicofactoren zijn: ouders die leven 
van een uitkering, eenoudergezinnen en ouders van 
niet-westerse afkomst. En: hoe meer kinderen in een 
huishouden, hoe groter de kans op armoede. Volgens het 
Sociaal en Cultureel Planbureau leeft in Nederland één 
op de negen kinderen in armoede. Bij hen thuis ligt het 
besteedbaar inkomen onder de ‘niet veel, maar toerei-
kend’-grens: 2.000 euro per maand voor een gezin met 
twee kinderen; 1.870 euro voor een eenoudergezin met 
drie kinderen. Een derde van de arme kinderen verkeert 
meer dan vier jaar in armoede.”

De SER constateert dat werk lang niet altijd 
bescherming tegen armoede biedt.
“Wij verengen het advies nadrukkelijk niet tot kinderen 
wier ouders in de bijstand zitten. Er is veel verborgen 
armoede: van bijna 60 procent van de arme kinderen 
heeft één of hebben beide ouders werk. Hun ouders 
behoren bijvoorbeeld tot de groep zzp’ers met een laag 
inkomen. Of verrichten laaggeschoolde, laagbetaalde 
arbeid in kleine baantjes, bijvoorbeeld in de schoon-
maak of huishoudelijke hulp. Daarom is het belangrijk 
dat er meer banen komen met een groter aantal uren, 
voldoende besteedbaar inkomen en voldoende inko-
menszekerheid.”

Wat gaat er nu niet goed in de inkomensonder-
steuning?
“Zowel voor werkende minima als mensen met een 
uitkering is minder generieke en meer gerichte inko-
mensondersteuning nodig. De huur- en zorgtoeslag zijn 
inkomensafhankelijk, net als veel gemeentelijke voorzie-
ningen. Het is nu vaak een alles-of-niets-situatie, waarbij 
vooral werkende minima (100 tot 120 procent van het 
minimumloon) net achter het net vissen. Dit leidt tot een 
armoedeval; (meer) werken loont financieel niet altijd, 
zeker niet als slechts een van de ouders gaat werken. De 
SER signaleert deze tekortkomingen, maar is terughou-
dend met concrete aanbevelingen. In ieder geval zou het 
goed zijn als het nieuwe kabinet een eventuele hervor-
ming van het toeslagenstelsel ook beziet vanuit deze 
invalshoek. Gemeenten op hun beurt kunnen werkenden 
beter ondersteunen door met glijdende inkomensgrenzen 

te werken, waarbij het ook mogelijk is om gedeeltelijk 
gebruik te maken van een voorziening.”

Een ander probleem is het niet-gebruik.
“Het bereik en gebruik van toeslagen en gemeentelijke 
voorzieningen is nog lang niet optimaal. Mensen weten 
vaak niet waar ze recht op hebben. Of ze hebben een wis-
selend inkomen en uit angst voor terugvordering vragen 
ze maar liever helemaal niets aan. Wij stellen voor om de 
aanvragen voor toeslagen en gemeentelijke regelingen 
automatisch te koppelen aan life events, zoals echtschei-
ding en baanverlies. Instanties kunnen hiervan vrij snel 
digitaal op de hoogte zijn. Dat zijn immers de momen-
ten waarop het inkomen van mensen verandert. In het 
kader van de City Deal loopt momenteel in de gemeente 
Utrecht een groot project op dit vlak.”

Mariëtte Hamer (1958) is sinds 2014 voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. Van 
1998 tot september 2014 was zij lid van de Tweede Kamer voor de Partij van de Arbeid. Van 
2008 tot mei 2011 leidde ze deze fractie als voorzitter. Voor haar politieke loopbaan vervulde 
Hamer diverse managementfuncties bij het ministerie van OCW en was ze directeur van 
een instelling voor volwassenenonderwijs. Ze studeerde Algemene Taalwetenschappen en 
richtte in 1984 de Landelijke Studenten Vakbond, de LSVb, op. Onderwijs, arbeidsmarkt en 
emancipatievraagstukken zijn belangrijke thema’s in haar werk. 
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‘Er zijn geen simpele 
oplossingen; verhoging 

van de bijstand leidt 
tot vergroting van de 

armoedeval’

Ook de schuldhulpverlening kan volgens de SER 
effectiever.
“Voorkomen is beter dan genezen. Het is dus essentieel 
dat gemeenten snel contact leggen met risicogroepen en 
goede financiële educatie en budgetcoaching aanbieden. 
Een andere aanbeveling is om in de schuldhulpverle-
ning gebruik te maken van de nieuwste inzichten uit 
de psychologie van schaarste en stress. Zo is mobility 
mentoring een kansrijke benadering. De gedachte achter 
deze nieuwe aanpak is dat mensen pas in staat zijn om te 
doen wat ze moeten doen als de stress onder controle is. 
De gemeente Alphen aan den Rijn experimenteert al met 
deze aanpak. Tot slot: stop de hulpverlening niet zodra de 
schulden zijn opgelost. Het risico op terugval is immers 
levensgroot.”

De SER wil dat iedere gemeente 
een armoederegisseur aanstelt. 
Wat moet die gaan doen?
“Deze armoederegisseur gaat versnip-
pering in het voorzieningenaanbod 
tegen, verbetert de aanvraagprocedu-
res en ziet erop toe dat de gemeente 
de beoogde doelgroep van de verschil-
lende voorzieningen daadwerkelijk 
bereikt – vooral de werkende minima, 
de groep die het minst in beeld is. 
Wij stellen ook voor dat er een ambitieuze landelijke 
reductiedoelstelling komt die naar rato wordt vertaald 
naar gemeenten: een vast percentage waarmee het aantal 
kinderen onder de armoedegrens jaarlijks moet dalen. 
De regisseur houdt in de gaten of deze doelstelling wordt 
gehaald en monitort de effectiviteit van het gemeentelijke 
beleid. Dat wéten gemeenten namelijk in de praktijk 
vaak helemaal niet. Deze constructie zorgt voor een stok 
achter de deur om de goede bedoelingen waar te maken.”

Wat kunnen gemeenten nog meer doen?
“Het zou goed zijn als álle gemeenten een goed herken-
baar, gebundeld pakket voorzieningen voor kinderen 
bieden: het kindpakket. Zo’n pakket voorziet bijvoorbeeld 
in financiële steun voor de aanschaf van schoolmate-
rialen of het lidmaatschap van een vereniging. Op dit 
moment hebben lang niet alle gemeenten een kindpak-

ket en de gemeenten die het wel hebben, weten niet goed 
of ze de doelgroep wel bereiken. Een ander advies aan 
gemeenten is: intensiveer de voorlichting over regelingen 
en vereenvoudig het taalniveau in alle communicatie-
uitingen. Heel veel mensen begrijpen gewoon niet wat 
de gemeente wil en biedt.” 

Het Nibud heeft berekend dat de 
bijstandsuitkeringen van kinderloze stellen en van 
echtparen met twee kinderen ouder dan 12 jaar 
structureel te laag zijn. Als de landelijke overheid 
deze uitkeringen niet verhoogt, kan de gemeente 
echte armoede nooit voorkomen, aldus de 
Utrechtse wethouder Victor Everhardt.

“De SER merkt inderdaad ook op dat 
enkele groepen huishoudens op het 
sociaal minimum toch nog tekortko-
men, ondanks allerlei inkomenson-
dersteuning. Wij vinden dat iedereen 
moet kunnen rondkomen van uitke-
ring of werk. Het nieuwe kabinet kan 
aan verschillende touwtjes trekken: 
de lasten op arbeid verlagen of het 
inkomen verhogen. Gemeenten 
kunnen afspraken maken met wo-
ningcorporaties en zorgverzekeraars 
om de kosten van wonen en zorg te 

beperken. Maar er zijn geen simpele oplossingen en het 
is belangrijk om alle consequenties van tevoren goed te 
overdenken. Verhoging van de bijstand leidt bijvoorbeeld 
tot vergroting van de armoedeval.”

We moeten voorkomen dat kinderarmoede een 
kwestie van charitas wordt, aldus de SER. Wat is 
daar erg aan?
“Natuurlijk kunnen het onderwijs – de SER roept scho-
len bijvoorbeeld op om hun signaleringsfunctie serieus 
te nemen en de stijging van de schoolkosten beheersbaar 
te houden – en het maatschappelijk middenveld een 
bijdrage leveren, maar primair verantwoordelijk zijn de 
ouders, rijksoverheid en gemeenten. Het is dus uitdruk-
kelijk niet de bedoeling dat de overheid zich stilletjes 
terugtrekt in de verwachting dat anderen de noden van 
armoede wel zullen ledigen.” *


