
Natuurli jk zi jn laptops,  sport-
schoenen en een dagje naar 

de Efteling belangrijk.  Maar de 
aanpak van kinderarmoede vraagt 
veel meer dan het bekostigen van 
spullen en uitjes.  Uiteindeli jk gaat 

het over geli jke kansen en 
perspectief.  Dat vergt een andere 

mindset in het sociaal domein. 
‘Vertrouw die burger nou eens.’  

Met een 
nieuwe 
fiets of 

een dagje 
uit zijn we 

er niet
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Fotograaf Annabel Oosteweeghel gaf 

armoede in Nederland een gezicht. 

De geportretteerden schreven zelf een 

tekst bij hun foto’s. Bekijk ‘Generation 

Poor’ op annabeloosteweeghel.nl. 
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“Armoede gaat bij kinderen echt onder de huid zitten. Het is veel 

meer dan kleding en of je wel op vakantie gaat. Het vormt je.” Den-

nis de Vries, jarenlang leerkracht en locatieleider op basisschool 

Overvecht in de gelijknamige Utrechtse wijk, zag de gevolgen van 

armoede dagelijks. “Veel ouders in Overvecht zijn bezig met over-

leven. Elke dag weer. Ik had kinderen in de klas die zonder ontbijt 

naar school kwamen, kinderen die ’s avonds niet werden voorge-

lezen maar voor hun jongere broertjes en zusjes moesten zorgen 

omdat mama moest werken. Veel kinderen hadden overgewicht, 

slechte tanden. Zo kan ik nog wel even doorgaan. Armoede grijpt 

ontzettend diep in op vele facetten van het leven.” 

De Vries, tegenwoordig directeur van Stichting Vreedzaam, die 

scholen, wijken en overheden ondersteuning biedt bij het vormge-

ven van het pedagogisch beleid, maakt zich zorgen over de groeien-

de ongelijkheid in Nederland. “Er wordt veel gepraat over kansen-

gelijkheid voor elk kind, maar we moeten eerlijk zijn: die is er niet.”

Ook corona legde bloot dat het aanpakken van kinderarmoede ver-

der gaat dan alleen de materiële zaken. De eerste weken na de 

schoolsluiting regelden gemeenten vooral laptops voor kinderen 

thuis, maar later bleek dat lang niet alle ouders in staat waren om 

te helpen met het schoolwerk. Het was dus noodzakelijk om kwets-

bare kinderen toch naar school te halen.  

 

Groeiende aandacht Het was het SER-advies ‘Opgroeien 

zonder armoede’ (2017) dat kinderen centraal stelde in het ar-

moedevraagstuk. De SER benadrukte daarin dat 60 procent van de 

kinderen die in armoede leeft, werkende ouders heeft. Het aantal 

kinderen in arme gezinnen is al jaren hoog in Nederland. In 2018 

daalde het licht naar 292.000, maar uit een recente studie van het 

SCP en CPB (‘Kansrijk armoedebeleid’, juni 2020) komt naar voren 

dat de armoede in ons land met het huidige kabinetsbeleid de ko-

mende jaren met een ruim kwart zal toenemen. Dit heeft te maken 

met het verlagen van de bijstand tot 2035. Het rapport laat ook 

zien dat Nederland er – vergeleken met andere landen – nauwelijks 

in slaagt om kinderen uit armoede te ‘tillen’. Bij ouderen lukt dat, 

met name dankzij de AOW, weer wel.

De groeiende aandacht voor kinderen in armoede heeft de afgelo-

pen jaren veel in gang gezet. Landelijke campagnes, de aanstelling 

van gemeentelijke armoederegisseurs, speciale arrangementen 

voor kinderen, aandacht voor verborgen armoede en werkende ar-

men. Ook wordt er meer gesproken over de negatieve gevolgen van 

 ‘We weten al lang dat 
gezinnen met kinderen 
die tot 1,5 keer modaal 

verdienen, steeds 
moeizamer rondkomen’

Roeland van Geuns (lector Armoede Interventies 

Hogeschool van Amsterdam)

Speaking Minds: jongeren spreken zich uit
Joris (20) “Ik ben opgegroeid in armoede, er was bij ons thuis nooit 

veel geld. We waren afhankelijk van instanties. Maar het is niet zo dat ik 

een slechte jeugd heb gehad. Op het roc ben ik in aanraking gekomen 

met Speaking Minds. Als je gaat praten over armoede, dan merk je pas 

hoeveel schaamte er is. Het duurde echt wel even voordat klasgenoten 

durfden toe te geven dat ze ook in armoede zijn opgegroeid. Ik ben nu 

zelf ambassadeur bij Speaking Minds. We adviseren gemeenten. Een 

van onze adviezen is bijvoorbeeld om jongeren voor hun 18de beter 

voor te lichten over geldzaken. Schulden zijn zo gemaakt, dat weet ik 

ook uit ervaring – ik had pas ineens een schuld van 1.250 euro bij mijn 

rij-instructeur. Ik ben nu hard aan het werk, breng pizza’s rond, om dat 

geld terug te betalen. Ik hoop wel dat de gemeenten die ons inschakelen, 

echt iets doen met ons advies. Anders is het ook zonde van onze tijd.”

Sharon (20) “Onze klas deed mee aan een armoedeproject van Speaking 

Minds. Ik vond het eerst maar onzin. Pas na een bezoekje aan de Voed-

selbank schrok ik. Ik ben niet anders gewend dan dat er thuis genoeg te 

eten is en dat we naar het buitenland op vakantie gaan. Ik ben ambas-

sadeur geworden van Speaking Minds. Daar ben ik trots op. Door mijn 

beperking, klassiek autisme, kan ik me soms heel druk maken om kleine 

dingen. Ik vind het ook echt erg dat er in Nederland zoveel kinderen in 

armoede opgroeien. Volgens mij moet er meer over armoede gesproken 

worden. Veel mensen weten er helemaal niets van.” speakingminds.nl



armoede voor kinderen, zoals slechtere schoolprestaties, een slech-

tere gezondheid, onveilige hechting en een kleiner sociaal netwerk. 

Tamara van Ark, toenmalig staatssecretaris van SZW, maakte in 

april haar streven bekend: halvering van het aantal kinderen dat in 

armoede opgroeit van 9,2 procent in 2015 naar 4,6 procent in 2030. 

Een ambitieus voornemen waarmee gemeenten actief aan de slag 

gingen en moeten – of al waren. 

Postcodetombola Maar lang niet alle Nederlandse gemeen-

ten gaan voortvarend te werk, blijkt uit het rapport ‘Kansen voor 

kinderen: een postcodetombola?’ van Save the Children/Defense 

for Children uit 2019. Dit onderzoek toont aan hoe groot de ver-

schillen tussen gemeenten zijn, van het vaststellen van de lage in-

komensgrens en het aanbod van voorzieningen tot de toegang tot 

die voorzieningen. Elke gemeente doet het op haar eigen manier. 

En daarmee ontbreekt dus een effectieve en structurele aanpak 

van armoede. 

De onderzoekers constateren dat er een spanningsveld ontstaan 

is tussen de landelijke en lokale overheden. ‘Gemeenten willen de 

vrijheid en daarmee de verantwoordelijkheid om eigen beleid te 

kunnen voeren, maar om armoede effectief te kunnen bestrijden 

is actieve bemoeienis van de rijksoverheid nodig. Het proactieve 

optreden op landelijk niveau blijft echter uit. Bij deze stand van 

zaken wordt gelijke toegang tot voorzieningen voor kinderen in ar-

moede onmogelijk gemaakt en is de postcode van een kind bepa-

lend voor zijn of haar kansen.’

Andere mindset Roeland van Geuns, lector Armoede Interven-

ties aan de Hogeschool van Amsterdam, weet als geen ander hoe 

complex de bestrijding van armoede – voor kind én ouders – is. “De 

cijfers van nu zijn echt het gevolg van het beleid van de afgelopen 

dertig jaar. Als we de inkomensplaatjes op een rij zetten, zien we 

dat de reële koopkracht er bij de laagste inkomens de afgelopen de-

cennia nauwelijks op vooruit is gegaan. Het aandeel vaste lasten is 

daarentegen wel gestegen, wat deze huishoudens voor een enorme 

uitdaging plaatst. Ook weten we al lang dat gezinnen met kinderen 

die tot anderhalf keer modaal verdienen, steeds meer moeite hebben 

om het hoofd boven water te houden.” 



Ook Van Geuns ziet het spanningsveld tussen gemeenten en 

Rijk toenemen. “Ik mis een stem van de gemeenten richting Den 

Haag die dat geluid vertolkt. Gemeenten hebben te maken met 

een rijksoverheid die pas gaat handelen als zaken helemaal uit 

de hand lopen en zich electoraal dreigen te vertalen, zoals bij de 

jeugdzorg.” Gemeenten hebben veel op hun bord, maar op een flink 

aantal terreinen is het Rijk aan zet. Denk aan inkomensondersteu-

ning, toegang tot de arbeidsmarkt en betaalbare woningen. “Het is 

de rijkoverheid die de randvoorwaarden schept en die moeten op 

de schop. Dan heb ik het over een sterke vereenvoudiging van het 

toeslagensysteem. Daarnaast is het verstandig om de bijstand en 

het minimumloon te verhogen en deze jaarlijks te laten meestijgen 

met de inflatie en de vaste lasten.”

In het sociaal domein is een totaal andere mindset nodig, zegt Van 

Geuns. “Het allerbelangrijkste? Vertrouw die burger nou eens. De 

hele inrichting van ons sociaal domein is gebaseerd op wantrou-

wen, terwijl daar helemaal geen reden voor is. Dat betekent dat 

we een volstrekt inefficiënt systeem hebben gecreëerd.” Om dit 

te doorbreken, moet volgens de lector de Participatiewet anders  

worden ingericht, zodat gemeenten vanuit vertrouwen kunnen 

gaan handelen. “En niet eerst van alles en nog wat moeten contro-

leren. Die controletijd kunnen ze beter steken in het begeleiden en 

waar nodig ondersteunen van inwoners.”

Terug naar Utrecht. Ook oud-schoolleider Dennis de Vries gelooft in 

grote oplossingen. In politiek lef. “We hebben het over kinderarmoede, 

maar eigenlijk moeten we het hebben over de inrichting van onze sa-

menleving. Wat voor samenleving willen we zijn? Veel mensen heb-

ben geen idee hoe armoede in Nederland eruitziet. Hoe kunnen we 

beperkte blik doorbreken? Hoe zorgen we écht voor gelijke kansen 

voor ieder kind? Daar moet het op het gemeentehuis over gaan.”  

Voorbij pleisters plakken Sprank-meetup kinderarmoede. Vrijdag 

2 oktober, 15.00-16.30. Meer info en aanmelden: divosa.nl/sprankmeetup.

Doorpraten en samenwerken? Als je als kind al niet goed 

mee kunt komen in de maatschappij, lukt je dat als volwassene dan wel? 

Gemeenten hebben een sleutelrol bij de bestrijding van kinderarmoede.  

Divosa ondersteunt bij het ontwikkelen en vasthouden van een doeltreffende 

aanpak. Meepraten en samenwerken aan oplossingen? Neem contact op met 

Kim Houben: khouben@divosa.nl, 06 - 571 537 82.

Justin en Marloes van Dam uit de fotoserie ‘Generation Poor’


