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Het jonge kind in armoede
Hans Elshof van CMO STAMM heeft recentelijk onderzoek gedaan naar kinderen in armoede in de Veenkoloniën. 
Eén van de conclusies die hij trekt, is dat bijna de helft (47.9%) van de jonge eenoudergezinnen met minderjarige 
kinderen onder de lage inkomensgrens zit. Dat betekent dus simpelweg te weinig geld.

2.500 kinderen in armoede
Was er over de jaren 2014, 2015 en 
2016 nog een daling te zien van kinde
ren die tenminste 1 jaar in gezinnen 
opgroeiden met een inkomen beho
rend tot de lage inkomensgrens, in 
2017 neemt dit aantal weer toe. Bekijk 
je de groep die vier jaar of langer tot de 
lage inkomensgrens behoort, dan blijft 
het aantal vrijwel stabiel. Maar je hebt 
het wel over zo’n 2.500 kinderen. De 
meeste van hen wonen in de bovenste 
helft van de Veenkoloniën. 

Kinderombudsman
Elshof maakt een koppeling met het 
rapport ‘Alle kinderen kansrijk’ van de 
Kinderombudsman uit 2017. Volgens 
Margrite Kalverboer gaat minder geld 

gepaard met minder gezond eten en 
meer stress. “Hierdoor kunnen de 
kinderen als ze later volwassen zijn, 
ook minder goed met stress omgaan”, 
weet een toehoorder te vertellen. 
Minder geld leidt volgens het rapport 
ook tot minder goed wonen, minder 
activiteiten en goederen die de ontwik
keling van kinderen stimuleren. Ook is 
er vaak sprake van een inconsistente 

We leven in een rijk land en toch leeft een groot aantal kinderen in armoede. In de Veenkoloniën ligt het gemiddelde hoger dan landelijk. De Alliantie 
van Kracht wil daar wat aan doen. Daarom stelden 45 Alliantiedeelnemers het jonge kind in armoede centraal tijdens een bijeenkomst in Gieten op 
10 juli jl. Doel was het formuleren van een actielijst voor de bestuurders van de Alliantie. 

opvoeding,  emotionele achterstand,  
cognitieve en gedragsproblematiek, 
minder toekomstperspectief en zijn 
er in de woonomgeving meerdere 
maatschappelijke problemen. Thuis 
is er vaker sprake van emotionele en 
materiële achterstand en buitenshuis 
van onveiligheid, uitsluiting en proble
men op school.

‘Armoedebeleid is te weinig gericht op 
de thuissituatie’



Knelpunten
Kalverboer signaleert diverse 
 knelpunten. Zij ziet bijvoorbeeld dat 
kindvoorzieningen geen structurele 
oplossing bieden en ook niet optimaal 
functioneren. Er mist een intensieve 
samenwerking met het onderwijs, 
de zelfredzaamheid van ouders wordt 
overschat, gemeenten hebben slechts 
beperkte invloed op het verbeteren van 
de financiële positie van ouders en het 
armoede beleid is te weinig gericht op 
de thuissituatie en werkt al helemaal 
niet integraal. 

Samenhangende aanpak is nodig
Wil je kinderen betere kansen geven 
dan moet je de financiële positie van de 
ouders verbeteren. Schulden moeten 
worden verholpen en het liefst voorko
men. Ook goede huisvesting is volgens 
de Kinderombudsman belangrijk, net 
als de rol van de scholen, de kwaliteit 
en de veiligheid in buurten. Belang
rijkste aanbeveling is wel een samen
hangende aanpak te organiseren die 
zich richt op de hele leefomgeving van 
kinderen, te beginnen bij het verbe
teren van de onzekere en instabiele 
thuissituatie. 

Meer weten over de Alliantie van Kracht? Kijk dan op www.armoedegroningen.nl

Stille armoede
Op de presentatie van Elshof en het 
rapport van Kalverboer volgen casus
sen van de peuterspeelzaal, de GGD 
en Werkcoach over hun ervaringen 
met kinderen in armoede. Als reactie 
valt onder andere te beluisteren dat 
er ook veel stille armoede is na bij
voorbeeld faillissementen, er te weinig 
maatwerk wordt geleverd, te lange 
wachtlijsten bestaan, het tempo in 
aanpak te laag ligt en dat onderwijs 
een sterkere betrokkenheid behoeft 
in het kader van preventie. Wat moet 
er dan gedaan worden? Hoe kunnen 
we beter samenwerken en welke 
 prioriteiten zijn er voor de bestuurders 
van de Alliantie van Kracht? De deel
nemers splitsen zich op in drie groepen 
om samen tot antwoorden te komen.

‘Er moet meer maatwerk komen’

Beter samenwerken
Een betere samenwerking is te bereiken 
door de vraag centraal te stellen in 
plaats van de eigen organisatie en een 
eigenaarschap te beleggen met ruimte 
voor handelen. Wat als hinderlijk wordt 
ervaren, is dat opdrachten gedeeld zijn 
en subsidies over verschillende partijen 
worden verdeeld. Er moet meer maat
werk komen.  

Tips voor professionals
Voor professionals worden de volgende 
tips opgetekend: sluit aan bij de 
leefwereld van de inwoners, benut de 
context, maak samen met de inwoners/
ouders een plan (regie laten waar het 
kan), zorg vanuit vertrouwen dat de 
stress afneemt (rust), bied perspectief 
en hoop, begeleid ouders in het onder
steunen van hun kinderen, organiseer 
een basisfinanciering, zorg voor een 
vast aanspreekpunt voor ouders, maak 
alles bespreekbaar ook op scholen en 
KO/PSZ (bijdragen voor uitjes/feestjes/
cadeautjes/traktaties) en tot slot let op 
laaggeletterdheid en het ontbreken van 
digivaardigheden onder ouders. 

Tips voor bestuurders
Ook voor de bestuurders is er een 
aantal welgemeende tips en aanbeve
lingen. Zo vindt men het belangrijk dat 
organisaties een gezamenlijke opdracht 
krijgen. Gedeelde beleidsterreinen 
zorgen voor deelfinanciering met als 
effect  gedeelde mens en organisaties. 
Bied regel en uitvoerruimte aan mede
werkers, verminder de bureaucratie 
rondom allerlei regelingen en creëer 
één poort en één geldbron. En tot slot  
hij was al eerder te horen – bied ruimte 
voor maatwerk.


