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Eén op de negen kinderen in Nederland 
groeit op in relatieve armoede. Onder 

kinderen met een migratie-achtergrond 
liggen de percentages nog hoger. Veel 

gemeenten kijken momenteel kritisch naar 
het eigen armoedebeleid. Wat werkt? Hoe 

bereik je juist die kwetsbare groepen?’
TEKST: JESSICA MAAS, BEELD: HOLLANDSE HOOGTE

Wakker 
van een 

lege
koelkast

Z
e slikt. Het valt niet 
mee om over armoede 
te praten. Armoede 
in Nederland. Een 
schamper lachje. 

Vroeger, in Marokko, dacht ze dat 
dat niet bestond, maar inmiddels 
weet Hanan (38) beter. Na haar 
scheiding in 2010 begonnen de 
financiële problemen. Haar man liet 
haar achter met twee kleine kinderen 
en een hoop schulden. Geldzorgen 
domineren tot de dag van vandaag 
haar leven. Ze probeert haar zorgen 
en armoede voortdurend te verber-
gen voor haar zoon Ahmed (15) en 
dochter Sena (11), wat niet altijd lukt. 
“Kinderen begrijpen veel.”

WEINIG BEGRIP
Met lood in de schoenen klopte Ha-
nan een tijd terug voor hulp aan bij 
de Stichting Al Amal in het Utrecht-
se Kanaleneiland. “Ik schaamde me 
zó, maar werd goed opgevangen en 
kon meteen gebruikmaken van de 
voedselbank.” Al Amal heeft sinds 

acht jaar een kleine voedselbank voor 
families in hoge nood. 
Toen de kinderen nog kleiner waren 
vroegen ze vaak om nieuw speel-
goed, om nieuwe kleren. Hanan 
moest meestal nee verkopen. “De 
verschillen in Nederland zijn groot. 
Ze horen verhalen over verre zomer-
vakanties, een klasgenootje krijgt 
vaak aardbeien mee naar school. Dat 
kan ik niet betalen.” Ze glimlacht 
erbij, maar krijgt soms buikpijn als 
ze in de supermarkt al die volgeladen 
winkelwagens ziet. 
De basisschool van de kinderen 
toont maar weinig begrip, vindt 
ze. “Zo bleef de juf maar aan Sena 
vragen wanneer ze zou trakteren. 
Maar ik had echt geen geld voor een 
traktatie voor dertig kinderen. Met 
al die schulden blijft er maar heel 
weinig over van mijn uitkering. De 
juf keek heel verbaasd toen ik haar 
dat vertelde. Ze dacht dat het met 
de islam te maken had dat Sena niet 
mocht trakteren. Veel mensen heb-
ben geen idee; ze kunnen zich niet >
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voorstellen dat ik over elke euro na 
moet denken.”  
Het is geen incident. Hanan herin-
nert zich dat haar zoon thuiskwam 
met een brief voor de vrijwillige ou-
derbijdrage. “’Als je moeder niet be-
taalt, mag je niet mee op schoolreis’, 
had de lerares tegen hem gezegd.” 
De 43-jarige Naima hoort het knik-
kend aan. De herkenning is groot. 
Ze is moeder van een dochter van 
15 en twee zonen van 20 en 24 jaar. 
Nadat ze haar werk in de thuiszorg 
verloor, stapelden de schulden zich 
snel op. Bij Al Amal werd alles op 
een rijtje gezet en werden betaalre-
gelingen getroffen. Er blijft niet veel 
over van de 1.500 euro die haar man 
verdient. “Maar officieel verdienen 
we tien euro te veel om voor een 
U-pas (participatiepas, red.) van de 
gemeente in aanmerking te komen.”

OP DE POF 
De geldzorgen en lege koelkast heb-
ben Naima al veel slapeloze nachten 
bezorgd. Ze sukkelt met haar gezond-
heid. “Ik kwam vroeger bijna nooit 
bij de huisarts, nu wel.” De armoede 
heeft ook haar kinderen gevormd. 
Mijn oudste zoon zegt elke keer: ‘Ik 
heb armoede geproefd, dat ga ik mijn 
kinderen nooit aandoen.’ Hij vertelt 
dan dat hij een keer beschimmeld 
brood in zijn trommel had.”  
Ze vertelt hoe ze soms haar bood-
schappen op de pof deed. “Ik had 
niets meer in huis. Ik durfde het 
alleen aan de man van de Turkse 
supermarkt bij ons in de buurt te 
vragen. Hij was heel aardig. ‘Pak 
maar wat je nodig hebt, mevrouw.’ 
Ze schudt haar hoofd. Ze schaamt 
zich nog steeds. 
“Mijn dochter Meryem loopt nu al 
drie jaar met dezelfde winterjas. 
Hij is versleten, maar ze wil geen 
nieuwe. Ze weet dat ik geen duur 

merk kan betalen en een goedkope 
jas wil ze niet. Op haar leeftijd zijn 
uiterlijk en merkkleding belang-
rijk. Ik ben bang dat ze later te veel 
waarde aan materiele zaken gaan 
hechten.” Nu haar kinderen ouder 
zijn vragen ze hun moeder niet meer 
om geld of nieuwe spullen. “Pas nog 
kreeg Meryem een brief over een 
schoolreisje naar Duitsland. Kosten 
90 euro. ‘Laat maar mam’, zei ze. Ik 
weet al dat ik niet mee kan.” 

DE JUISTE AANPAK
De verhalen van Naima en Hanan 
staan niet op zichzelf. In 2014 
leefden er in Nederland 378 duizend 
kinderen – één op de negen – in 
relatieve armoede. Uit recente cijfers 
van het Kennisplatform Integratie 
& Samenleving (KIS) blijkt dat 
kinderen met een niet-westerse 
achtergrond bijna zes keer zo vaak in 
armoede opgroeien als kinderen met 
een Nederlandse achtergrond. Het 
armoederisico is het grootst onder 
jongeren met een Marokkaanse en 
Antilliaanse achtergrond.
De Utrechtse stichting Al Amal 
bestaat al vijftien jaar en ‘is een 
vangnet voor de onderkant’, aldus 
oprichtster Mazouka Boulaghbage. 
Al Amal werkt samen met de plaat-
selijke wijkteams. De hulpverleners 
helpen – op onorthodoxe wijze – 
waar ze kunnen. Ze zoeken schulden 
uit, bellen naar instanties, gaan mee 
naar afspraken. De stichting is ook 
aangesloten bij de Armoedecoalitie 
in Utrecht, een initiatief waarin alle 
organisaties en initiatieven die zich 
bezighouden met armoede in de 
stad samenwerken. Boulaghbage 
weet dat veel families van een hoop 
regelingen geen gebruik maken, de 
schaamte zit te diep. 
De Armoedecoalitie bestaat al bijna 
tien jaar. Beleidsadviseur Mandy 

Leeuwis: “Het is een fijne plek 
geworden waar we met alle partners 
gezamenlijk zaken doorspreken 
en oppakken. Armoede kun je als 
gemeente niet alleen aanpakken.” De 
afgelopen twee jaar heeft Utrecht het 
armoedebeleid van de stad herzien. 
“In de basis is veel vernieuwd. Er 
is bijvoorbeeld een nieuwe U-pas 
gekomen, een participatiepas voor 
mensen met een laag inkomen. De 
volgende stap is ervoor te zorgen dat 
mensen ook gebruik gaan maken 
van al deze regelingen.”
Utrecht zet volgens Leeuwis nu veel 
meer in op het gedrag van mensen. 
Ze wijst op het WRR-rapport ‘Weten 
is nog geen doen’. “Daaruit blijkt 
dat de maatschappij en overheid 
heel veel vragen van mensen, maar 
dat veel mensen helemaal niet zo 
zelfredzaam zijn. Ook is er steeds 
meer kennis over het effect van 
schulden en stress op de hersenen.” 
Door meer in gesprek te gaan met de 
doelgroep zelf, hoopt de stad achter 
de juiste aanpak te komen.
“In de afgelopen anderhalf jaar heb-
ben we gewerkt aan een campagne 
voor jongeren met schulden. Daar 
hebben we hen ook bij betrokken en 
zo kwamen erachter dat we jongeren 
niet rechtstreeks over schulden moe-
ten aanspreken, maar wel kunnen 
benaderen met de vraag of ze geen 
toeslagen mislopen. Dit gebruiken 
we als trigger om hen in contact te 
brengen met geldzaken, hierover in 

gesprek te gaan en de jongeren bij de 
juiste hulp te krijgen.”
In de nieuwe armoede-aanpak 
staat de leefwereld van bewoners 
centraal, zo ook die van kinderen. 
“Een opdracht van de gemeenteraad 
is om wijkactiviteiten voor kinderen 
in armoede op te zetten, maar wat? 
Daarvoor gaan we ook weer met de 
kinderen zelf in gesprek.”

VERSNIPPERD
Er wordt meer ingezet op de 
bewustwording van het probleem. 
Leeuwis: “Dit doen we samen met 
de Armoedecoalitie. Scholen denken 
bijvoorbeeld dat ouders wel aan de 
bel trekken als ze een laptop niet 
kunnen betalen, maar we weten uit 
de praktijk dat ze dat helemaal niet 
doen. Afgelopen jaar hebben we met 
docenten gesproken en gehoord dat 
zij het heel lastig vinden om hierover 
een gesprek met ouders aan te gaan, 
uit angst iemand te beledigen.”
Een andere belangrijke taak van de 
gemeente is om meer begrip te cre-
eren voor mensen die het financieel 
moeilijk hebben. “Eigen schuld, 
wordt toch vaak gedacht. De ratio-
nele mens – die goed kan plannen, 
nadenken en vooruitzien – is dan het 
uitgangspunt. Maar voor een hoop 
mensen is dat echt te veel gevraagd. 
Onze samenleving is complex en het 
maken van schulden heel gemak-
kelijk.” 
De 85 miljoen euro extra per jaar die 
het Rijk uittrekt voor de bestrijding 
van kinderarmoede hebben ervoor 
gezorgd dat veel gemeenten kritisch 
naar het eigen beleid kijken. Divosa 
ontwikkelde een handreiking om 
gemeenten hierbij te ondersteunen. 
Projectleider Chris Wallis: “De cijfers 
zijn veelzeggend. Eén op de negen 
kinderen in ons land groeit op in 
relatieve armoede. Dat is volgens de 

Nibud-norm net genoeg om van te 
leven, maar zonder allerlei extraatjes. 
Die extraatjes zijn voor kinderen 
ontzettend belangrijk. Er zijn heel 
veel initiatieven en regelingen op dit 
gebied, zowel lokaal als landelijk. 
Het probleem is echter dat het aan-
bod erg versnipperd is.”
De eerste stap is het toegankelijk en 
vindbaar maken van alle regelingen. 
Wallis: “Een kindpakket kan ervoor 
zorgen dat gezinnen makkelijker 
toegang krijgen, zodat ze niet bij elke 
organisatie afzonderlijk hoeven aan-
kloppen.” De volgende stap gaat over 
het kennen van de doelgroep. “60 
procent van de kinderen in relatieve 
armoede heeft werkende ouders. 
Deze mensen zijn niet bekend bij de 
instanties, maar hebben veel moeite 
om elke maand rond te komen. Dat 
betekent dat in de gemeente overal 
armoedeambassadeurs moeten 
rondlopen. Gemeenten moeten dit 
maatschappelijk probleem echt op 
de agenda zetten en gaan praten als 
Brugman.”
Hebben veel gemeenten een derge-
lijk beleid dan niet al op poten gezet? 
“Het zijn logische stappen, maar 
keer op keer blijkt dat de praktijk 
weerbarstig is. Heeft een gemeente 
bijvoorbeeld goed en intensief 
contact met alle scholen? Dat vraagt 
een serieuze tijdsinvestering. Zijn 
de wijkteams allemaal op de hoogte 
van het kindpakket? Met een mailtje 
alleen ben je er niet. Armoede wordt 
vaak in een politieke discussie ge-
trokken, maar we moeten ons blijven 
realiseren dat deze kinderen geen 
keus hebben.” *

 Er zijn veel initiatieven en 
regelingen, maar het aanbod 
is erg versnipperd

Moeder Hanan: 

‘ De juf dacht dat het met 
de islam te maken had dat 
Sena niet mocht trakteren’

Beleidsadviseur Leeuwis (Utrecht): 

‘  Door meer met de doel-
groep zelf in gesprek te 
gaan, hopen we achter de 
juiste aanpak te komen’


