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Voorwoord
Voor u ligt een maatschappelijk zeer waardevol meerjarig onderzoeksverslag over de situatie van gezinnen en
kinderen in armoede. De resultaten bieden rijke aanknopingspunten voor beleidsmakers bij overheid en
managers en professionals bij welzijns-, zorg- en onderwijsinstellingen.
Het onderzoek kwam tot stand op initiatief van Stichting De Vonk. Wij zijn een expertisecentrum voor
ondersteuning, activering en training bij vraagstukken over armoede en sociale uitsluiting. De Vonk is een
organisatie in het maatschappelijk middenveld, die mensen aanspreekt om stil te staan bij ontwikkelingen in de
samenleving die leiden tot vergroting van armoede en het vastlopen van kwetsbare medeburgers. Wij gaan
met vrijwilligers en beroepskrachten in gesprek om te onderzoeken welke perspectieven er zijn voor arme
mensen op een waardevol, sociaal, geïnspireerd en financieel duurzaam leven. Achterliggende filosofie en
inspiratie voor deze inzet is het geloof in en de strijd voor een rechtvaardige samenleving waarin welvaart en
welbevinden gelijkwaardiger verdeeld zijn.
Als kennisinstituut doet De Vonk ook kwalitatief onderzoek. Wij vinden het belangrijk om diepgaande en
actuele kennis van de wereld van kwetsbare mensen te verkrijgen. Op basis van onderzoek doen we
aanbevelingen aan gemeenten, provincie, onderwijs, zorgprofessionals en vrijwilligers. Het aantal gezinnen met
kinderen dat langdurig in armoede zit, blijft onverminderd hoog. De Vonk voorzag in 2014 een groot aantal
beleidsveranderingen waar arme gezinnen en kinderen mee te maken zouden krijgen. Vooruitlopend op deze
ontwikkelingen is De Vonk een driejarig kwalitatief onderzoek gestart naar de effecten van armoede op de
participatie van kinderen en jongeren in een (beperkt) aantal gezinnen. Dit rapport bevat hiervan de
onderzoeksresultaten en de aanbevelingen.
Onze onderzoekster Ria van Nistelrooij heeft drie jaar lang veertien gezinnen met kinderen gevolgd. Naast
feitelijke gegevens over de gezinssituatie heeft Ria ook hun zorgen, verwachtingen, ambities, meevallers en
tegenslagen besproken. Thema’s die in het onderzoek aan de orde komen zijn: schulden, bestedingskrapte,
materiële deprivatie, sociale participatie, extra kosten en draaglast, sociaal netwerk, duurzame ontwikkeling,
copingstrategieën van ouders, speelruimte en bandbreedte. Tevens heeft zij de economische, geestelijke en
sociale vindingrijkheid beschreven die gezinnen in zwaar weer tonen om hun moeilijke situatie het hoofd te
bieden. Speciale aandacht was er voor de ontwikkelingsmogelijkheden en beperkingen voor de kinderen en
jongeren in deze gezinnen.
Stichting De Vonk wil allen die inhoudelijk hebben bijgedragen aan het onderzoek, zowel de ouders als de
kinderen en jongeren en de intermediairs heel hartelijk bedanken voor hun medewerking! Zonder hun tijd,
vertrouwen, openheid en geloof in het belang van het onderzoek was de uitvoering hiervan niet mogelijk
geweest! Vooral ook een woord van dank aan de leden van de Klankbordgroep. Zij hadden als taak kritisch mee
te denken over de onderzoeksopzet, ondersteuning te bieden tijdens het onderzoeksproces en ideeën te geven
voor de conclusies en aanbevelingen. Zonder het geduld en de langdurige steun van onze partners die
financieel hebben bijgedragen zou dit diepgaande onderzoek er niet zijn geweest. Last but not least wil ik mijn
bijzondere waardering uitspreken voor onze onderzoekster Ria van Nistelrooij. In liefdevolle vasthoudendheid
ben je trouw gebleven aan je missie en ambitie om de situatie van de groep arme gezinnen met hun kinderen
langdurig in beeld te brengen. In de vurige hoop dat de samenleving jouw aanbevelingen ter harte zal nemen.
Chapeau!
Cally Bruschinski
Voorzitter Bestuur Stichting De Vonk, tevens voorzitter Klankbordgroep onderzoek
Tilburg, mei 2017
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Inleiding

Alvorens ik de onderzoeksresultaten met u deel, een kort woord vooraf.
Als je de kans krijgt om drie jaar lang onderzoek te doen naar armoede en kinderen, wil je dat met twee
handen aangrijpen. Dat heb ik gedaan. Misschien wel met de hoop om de sleutel te vinden, de sleutel die deur
opent naar oplossingen voor armoede. Zo zit het. Dit heb ik gevonden. Nou weten we hoe het werkt! Maar
daar ben ik mezelf in tegen gekomen. Zo gemakkelijk leg je er de vinger niet op. Anders hadden we armoede al
lang opgelost. Armoede heeft veel gezichten. Armoede bij kinderen ook.
Ik hoop dat ik in mijn onderzoeksverslag wel recht heb kunnen doen aan die diversiteit. Daarom zijn de
praktijkbeschrijvingen, de verhalen van de mensen zelf, de casuïstiek, het belangrijkste onderdeel van het
onderzoeksrapport. Daar gebeurt het. Daar staat het. Mijn analyses zijn een poging om iets van die wereld te
begrijpen.
Ik wil iedereen, op de eerste plaats de ouders en kinderen bedanken die hebben meegedaan aan het
onderzoek. Uw overwinning van de stilte, de schaamte, de chaos misschien, is voor ons als relatieve
buitenstaander goud waard. Wij zullen uw verhaal laten lezen. Er zal over gepraat worden. Er zal verzucht
worden dat het niet gemakkelijk is voor u, maar er zal ook respect zijn, want men zal ook zien hoe sterk u bent,
hoe sterk uw kinderen zijn. En hopelijk draagt het bij aan de verbetering van de positie van u en uw kinderen.
De Vonk maakte dit onderzoek mogelijk. Een kleine organisatie, maar met grote idealen.
Stichting De Vonk, bestuur en staf, iedereen die meedacht en meelas, maar ook mijn omgeving wil ik bedanken
voor het geduld dat ze met me gehad hebben.

In het onderzoeksverslag zult u twee onderzoekslijnen tegenkomen.
Armoede als een situatie die we niet willen accepteren. Waar overheid en particulier initiatief veel op inzetten
om dit te bestrijden en het leed in de gezinnen te verzachten. Is dat genoeg? Is dat de goede hulp? De
conclusies in dit onderzoeksverslag worden daarom gevolgd door een reeks aanbevelingen gericht aan diverse
doelgroepen. Zodat u met het rapport aan de slag kunt, precies zoals De Vonk dat voor ogen staat. Met het
model Speelruimte op pagina 99 hoop ik u een instrument in handen te geven om meer grip te krijgen op de
problematiek van armoede en de juiste dingen te doen.
De andere lijn is een verkennende, wetenschappelijke lijn. Kwalitatief onderzoek zoekt naar patronen,
mechanismen, introduceert nieuwe begrippen. Wat weten we al van de effecten van armoede op kinderen? De
uitgebreide theoretische verkenning van hoofdstuk twee is vooral bedoeld om een overzicht te bieden van
hetgeen al bekend is uit onderzoek en literatuur. Ik heb ervoor gekozen uitgebreide casuïstiek op te nemen van
de gezinnen om recht te doen aan de complexiteit. Ik eindig elk subhoofdstuk met een samenvattende
beschouwing. Dit resulteert in het opzetten van het model Speelruimte dat mogelijk aanknopingspunten biedt
voor verder onderzoek.
En dan nu de resultaten…..
Ria van Nistelrooij
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Samenvatting
AANLEIDING
Eén op de acht kinderen in Nederland groeit op in een gezin met een minimuminkomen. Kinderen uit een gezin
met een laag besteedbaar inkomen lopen het risico van materiële deprivatie. In de basisbehoeften: eten,
drinken, een veilige woon- en speelplek kan niet altijd worden voorzien. Opgroeien in armoede heeft ook
gevolgen voor de mogelijkheden van kinderen en jongeren om maatschappelijk te participeren.
Gezondheidszorg, onderwijs en welzijn werpen financiële drempels op en het risico op niet-deelname en
sociale uitsluiting is aanwezig. Armoede kan op die manier gevolgen hebben voor de gezondheid, het welzijn en
de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van kinderen.
Het verbeteren van de positie van kinderen en jongeren die opgroeien in armoede is voor Stichting De Vonk
een belangrijk aandachtsveld. Armoede is een complex vraagstuk, waarbij kwalitatief onderzoek meer inzicht
kan geven in patronen en mechanismen die kunnen ontstaan wanneer mensen armoede en sociale uitsluiting
ervaren. Armoede kan er o.a. toe leiden dat ouders geen (speel)ruimte ervaren, zowel psychisch als praktisch
om gebruik te maken van de noodzakelijke voorzieningen. Stichting De Vonk deed eerder al enkele
onderzoeken naar armoede en de effecten op kinderen. Dit is de eerste keer dat zij een langer lopend
onderzoek hier naar uitvoert.
In 2014 is gestart met dit driejarig kwalitatief onderzoek onder veertien gezinnen verspreid over vijf
gemeenten: Rotterdam, Tilburg, Oss, Helmond en Bernheze. Het betreft zeven gezinnen van Nederlandse en
zeven gezinnen van niet-Nederlandse afkomst. Het gaat om vijf tweeouder gezinnen en negen alleenstaande
oudergezinnen. Vier gezinnen hebben hun inkomsten uit werk, acht hebben een uitkering vanuit de
Participatiewet en twee hebben een Wajong-uitkering. In de gezinnen zijn één tot vijf kinderen van 0 tot 27
jaar. Met de ouders zijn in 2014, 2015 en 2016 uitgebreide interviews gehouden. Eenmalig zijn aanvullend
kinderen en jongeren geïnterviewd. Doel van het onderzoek was om inzicht te verkrijgen in de mate van en het
verloop van de participatie van kinderen en jongeren in veertien arme gezinnen.

DE

B E L A N G R I J K S T E B E V I N D I N G E N V A N D I T O N D E R ZO E K

Deze zijn gerangschikt rondom de thema’s:



Besteedbaar inkomen



Bestedingen voor de kinderen



Participatie van de kinderen



Overheidssteun en hulp van instanties



Coping en sociaal netwerk



De kinderen en jongeren zelf

Besteedbaar inkomen
De ouders uit het onderzoek hebben een laag besteedbaar inkomen. Hun persoonlijke levensgeschiedenis
speelt hierin een rol. Dit kan zijn een scheiding waardoor de ouder alleen voor de opvoeding staat, lichamelijke
of psychische klachten, een lage opleiding, kinderen die extra zorg behoeven, werkloosheid, schulden of een
combinatie hiervan. Ook huidige maatschappelijke factoren b.v. bezuinigingen in de zorg, maken dat zij
afhankelijk zijn van een uitkering of geringe inkomsten uit werk hebben. Deze oorzaken belemmeren hen
duurzaam het besteedbaar inkomen te verhogen.
SPEELRUIMTE Stichting De Vonk 2017
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KRAP
Het is krap, financieel heel krap voor de meeste gezinnen. De gezinnen houden in 2014 gemiddeld 55 euro per
week over als de vaste lasten betaald zijn. Het resterende bedrag wordt geheel besteed aan boodschappen
voor het eten, verzorgingsartikelen, wasmiddelen, fruit of een sapje voor school, een ijsje, maar ook een zalfje,
eigen bijdrage, calamiteiten. Met de kinderbijslag of het vakantiegeld moeten dan ook vaak nog rekeningen
worden betaald. Soms is er helemaal geen geld, bv. voor boodschappen, voor de bus of de reparatie van een
fiets. Sommige kinderen dragen te kleine of kapotte schoenen!

SCHULDEN
Op één na alle gezinnen hebben schulden. Dit varieert van kleine oplosbare schulden tot zeer grote
onoverzichtelijke schulden. De onzekerheid en de stress die het hebben van schulden geeft, heeft een grote
invloed op de kinderen. Vier gezinnen zaten in 2014 op de rand van een crisis. Dat ging in enkele gevallen
gepaard met onveilige situaties door vechtscheidingen. Eén gezin was 8 maanden afgesloten geweest van
elektriciteit. Dit leidde tot schoolverzuim en bezorgdheid bij de kinderen.

ONTWIKKELING
De vaste lasten bleven in totaal nagenoeg gelijk en vormen in deze veertien gezinnen zo’n 65% tot 70% van het
inkomen. 8 gezinnen kunnen in 2014 niet altijd rondkomen. In 2016 zijn dit nog steeds 8 gezinnen, maar dat
zijn deels weer andere gezinnen die nu weer meer kosten hebben, bijvoorbeeld voor zorg. Kenmerkend voor
veel van deze gezinnen is de krapte, het afhankelijk zijn van anderen en het gaten dichten. Rondkomen met
een laag besteedbaar inkomen is vooral ook een beheerprobleem. Aangeleerde discipline moet voorkomen dat
er tekorten ontstaan.
Enkele ouders lukt het in deze drie jaar om hun inkomsten uit werk te verhogen, een nieuwe baan te vinden of
hun schulden te verminderen. Hierdoor wordt hun besteedbaar inkomen verhoogd. Sommige anderen met
schulden krijgen bewindvoering waardoor zij minder stress ervaren en zij een vast leefgeld hebben. Dit brengt
vooral overzicht, rust en stabiliteit. De welzijnsbeleving van deze twee groepen ouders is hierdoor verbeterd. In
de meeste gezinnen fluctueert het. Structureel verandert er weinig. (Zie model Speelruimte)

Bestedingen voor de kinderen
MATERIËLE TEKORTEN
In 2014 is er in nagenoeg alle gezinnen sprake van materiële deprivatie, dus tekorten in de basisbehoeften. Het
budget wat beschikbaar is gaat op aan de dagelijkse benodigdheden: eten, drinken, wasmiddelen, beltegoed,
de bus, iets voor school etc. In 2014 maakte een meerderheid van de gezinnen gebruik van één of andere vorm
van voedselondersteuning of had dit willen doen. Niemand doet dit ‘vol overtuiging’. Er is vaak aarzeling, men
wil eigenlijk gezonder eten of de kinderen lusten het niet. In 2016 heeft nog steeds maar de helft van de
gezinnen voldoende geld voor eten. Voor kleding is het voor ouders manoeuvreren tussen de noodzakelijke
vervangingen, de eisen van buitenaf, de beschikbaarheid van geld en het aanbod van passende en betaalbare
nieuwe of tweedehandse kleding.

KLEM
Het gebruik van gezondheidszorg is veelal gratis. Kinderen tot 18 jaar zijn meeverzekerd met hun ouders. Soms
worden ouders klem gezet door niet vergoede kosten van medicijnen, door eigen bijdragen of het voor moeten
schieten van kosten, b.v. van de tandarts of voor een dieet. Voor kinderen met extra zorg of kinderen die uit
huis zijn geplaatst of in een instelling wonen, zijn er kosten van vervoer en levensonderhoud die moeilijk of niet
verhaald kunnen worden.
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SCHOOLKOSTEN VO EN MBO
Ouderbijdragen van het VO variëren van 35 tot 100 euro. Niet alle scholen maken gebruik van boeken en
boeken zijn in principe gratis. Een schoolreis op de middelbare school kost €350,- tot 400,-. Het verplichte
kluisje kost 20 euro. Een speciale passer, rekenmachine of potlood van enkele tientjes is voor deze ouders
buitenproportioneel veel geld. Een heikel punt op zowel het VO als het MBO is de vereiste laptop of i-pad voor
op school. Materiaalkosten voor b.v. een koksopleiding of decoratie-opleiding zijn in het eerste jaar hoog en
onvoorspelbaar.

ONTWIKKELING
De helft van de ouders vindt ook in 2016 nog dat zij niet voldoende geld heeft om de bestedingen voor de
kinderen te kunnen doen. Dat zijn er meer dan in 2014 en 2015. Er zijn dingen nodig waar niet altijd voldoende
geld voor is. Het gaat dan b.v. om luiers, fruit, een dieet, kleding, een computer. De andere helft vindt het wel
voldoende of maakt een bedenking of voorbehoud. Er zit ook een belevingsaspect aan. Ouders zijn bang dat de
kinderen gepest worden of niet mee kunnen doen met klasgenoten.
Voor zowel kosten voor school als voor sport en vrije tijd en b.v. een computer, laptop of fiets moeten deze
ouders altijd gebruik maken van voorzieningen van buitenaf. Het kost de ouders veel inspanning om overal
voorzieningen voor aan te moeten vragen. Het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage van de basisschool
bezwaart ouders soms.

KINDERBIJSLAG EN VAKANTIEGELD
Afhankelijk van de ruimte die er is, of er rekeningen of aflossingen moeten worden betaald, kan het geld van de
kinderbijslag en het vakantiegeld ingezet worden voor uitgaven voor de kinderen. Dit kan zijn voor kleding,
voor een verjaardag, sinterklaas, de reparatie van een fiets, een uitje of speelgoed. Enkele gezinnen hebben in
2014 zoveel schulden en er liggen zoveel beslagen op hun inkomen, dat ze bijna geheel ‘leven van de
kinderbijslag’. Sommigen kunnen de kinderbijslag opsparen voor ‘wanneer het moeilijker wordt’, b.v. na de
vakantie. Bijna niemand kan het vakantiegeld aanwenden waar het voor bedoeld is, namelijk voor vakantie.
SPEELRUIMTE
Enkele gezinnen hebben in 2016 meer speelruimte gekregen in het budget. Hun financiële situatie is verbeterd,
zij hebben nu bewindvoering en/of hebben meer discipline aangeleerd om prioriteiten te stellen. Ook zeggen
ze te hebben geleerd hoe je (beter) met je kinderen kunt communiceren en grenzen kunt stellen. Meer
speelruimte geeft meer mogelijkheden om te anticiperen op noodzakelijke uitgaven of dure momenten van het
jaar. Ook kan men reserveren voor een (gratis) uitje waar kosten bij komen. In een enkel geval kan een ouder
nu een activiteit zelf betalen.

JONGEREN
Als de kinderen in de puberteit komen, nemen de druk op de ouders om mee te doen en de kosten toe. Vanaf
15 of 16 jaar hebben veel van de jongeren een bijbaan en betalen ze hun kleding en de sportclub zelf. Het
verruimt het budget voor de rest van het gezin en lost spanningen op. In een enkel geval werden van het
verdiende geld ook boodschappen voor het gezin gedaan.

Overheidssteun en hulp van instanties
PASSENDE HULP
Of hulp van de gemeente, van particulier initiatief of van instanties door de ouders als passend wordt ervaren,
heeft te maken met drie facetten van hulp die met elkaar samenhangen.
SPEELRUIMTE Stichting De Vonk 2017
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Het aanbod. Sluit de hulp aan bij de behoefte van de ouders? Is datgene wat ze krijgen
nuttig, gezond? Is het praktisch? Bijvoorbeeld men krijgt wel veel snoep maar geen
groente en fruit van de voedselbank.



De voorwaarden. Is de regeling bij de ouders bekend? Is het redelijk dat men niet of niet
meer in aanmerking komt voor hulp? Zijn de regels helder en billijk? Bijvoorbeeld Stichting
Leergeld vergoedt wel het schoolkamp en niet de ouderbijdrage.



De bejegening. Hoe wordt de hulp gegeven? Is het respectvol? Heeft men het dossier
goed gelezen? Is er sprake van betutteling, onredelijke eisen? Bijvoorbeeld men moet
precies tussen die en die tijden een instantie bellen.

Waar de hulp niet als passend wordt ervaren, leidt dit tot heftige emoties bij de ouders: boosheid,
verontwaardiging, verdriet. De ouders voelen zich dan niet erkend en niet gezien in hun dagelijkse strijd om
met weinig geld hun kinderen mee te laten doen. Sommigen lukt het dit bespreekbaar te maken met de
instantie, meestal haakt men af. De drie facetten van hulp spelen een rol in de afwegingen die de ouders
maken om wel of geen gebruik te maken van de betreffende hulp- of dienstverlening. Wat levert het hen op,
hoe hoog is de prijs?

VOORKEUREN
Ouders hebben voorkeuren voor de wijze waarop ze van hulp gebruik maken. Soms heeft de hulp de vorm van
een netwerk van mogelijkheden en contacten. Via via komen zij in contact met instellingen en initiatieven, b.v.
Leergeld of de Ruilwinkel. Soms heeft de hulp het karakter van houvast in een moeilijke of boze wereld. Men
heeft dan veel baat bij een intermediair of maatje dat het gezin goed kent, vertrouwenspersoon is en zowel
praktische als mentale steun geeft. Enkele ouders lukt het goed om zelf de weg naar de voorzieningen te
vinden. Hier is het ondersteuning bij het zelf doen.

GEMEENTEN
Bij door de gemeente geïnitieerde re-integratie trajecten is de algemene klacht van de ouders dat er niet
zorgvuldig genoeg gekeken wordt naar wat iemand zelf echt wil of nodig heeft en of de randvoorwaarden
geregeld zijn, zoals kinderopvang. De grootste angst van de ouders is een armoedeval en de angst daardoor
opnieuw in de schulden te komen. Het gevolg is onzekerheid, slapeloze nachten en verminderde motivatie.

ONTWIKKELING
De inkomensondersteunende regelingen van de vijf gemeenten zijn in 2015 en 2016 nagenoeg gelijk gebleven.
Alleen in Rotterdam wordt de kwijtschelding in fasen afgebouwd en is de individuele inkomenstoeslag voor
deze doelgroep vervallen. De ouders zijn blij met de collectieve ziektekostenverzekering van de gemeente. Met
name als daar ook het eigen risico in verrekend is.
De meeste ouders hebben wel eens gebruik gemaakt van de bijzondere bijstand. Voor de kinderen betrof het
de vergoeding van een dieet of schoolkosten. Voor duurzame goederen kregen zij alleen een lening. Op de
toezegging en uitkering van de bijzondere bijstand moesten ouders soms heel lang wachten.
Van de vijf gemeenten, hebben in 2016 alleen Tilburg en Oss kindgericht armoedebeleid ontwikkeld. Wel
worden in vier van de vijf gemeenten de Stichting Leergeld en andere fondsen gesubsidieerd. Nieuw fenomeen
waar ouders vanaf 2015 direct mee te maken hebben door de transitie is de participatiewet. Met de
kostendelersnorm, met indicaties voor jeugdhulp en het sociale wijkteam heeft een enkel gezin te maken.
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Coping en sociaal netwerk
COPINGSTRATEGIEËN
Copingstrategieën zijn manieren om met de stress en de uitdagingen die armoede geeft, om te gaan.
Praktische copingstrategieën die ouders hanteren zijn vooral strategieën met geld. Zij beperken de vaste lasten,
stellen aankopen uit, zeggen nee tegen de kinderen, gaan op aanbiedingen af, of doen dingen niet meer, b.v.
niet meer bellen. Enkele gezinnen budgetteren zelf en doen dit in 2014 op de cent. De gezinnen die
bewindvoering hebben en een vast leefgeld te besteden hebben, kunnen op kleine schaal budgetteren. Dit is
een manier om een stukje financiële autonomie te hebben. Extra geld aanvragen bij de bewindvoerder wordt
meestal niet als prettig ervaren.
Ouders geven ook voorbeelden van emotiegerichte coping: tevreden zijn, de moed erin houden, sterk zijn,
relativeren. Soms noopt de financiële situatie ouders om riskante strategieën aan te wenden. Ook komt
armoedegedrag voor bij de ouders. Onder armoedegedrag wordt verstaan extreem gedrag dat voortkomt uit
de armoedesituatie en gestuurd wordt door een gevoel van schaarste, angst voor de kosten of een conflict. Het
uiten van ressentimenten is hier een voorbeeld van.

SOCIAAL NETWERK
Uitbreiding van het sociaal netwerk gaat steeds samen met een verbetering van de financiële situatie en
gezondheid. Vrijwilligerswerk biedt in 2015 voor de ouders opvallend positieve nieuwe contacten en
ervaringen. Hier komt ook altijd meer materiële steun uit voort.
De ontwikkeling stagneert als er sprake is van toegenomen wantrouwen, verminderde gezondheid of het
plotseling wegvallen van het sociaal netwerk waar men van afhankelijk is. In enkele gevallen was de draaglast
tijdelijk verhoogd. Dit ging altijd samen met extra kosten. Deze fluctuaties (ook wel de ‘opgaande en
neerwaartse spiraal’) hebben plaats binnen het beperkte kader van een te krap budget en meer of minder
stabiliteit. (zie model SPEELRUIMTE)
Daar waar gezinnen een duurzame vooruitgang doormaken, is dit vooral te danken aan eigen kracht en in
weerwil van instanties. In 2016 komt het zelf budgetteren bij enkelen in de knel door psychische problematiek
of gebrek aan energie en tijd.
Life events lijken in deze gezinnen een extra grote impact te hebben. Gebeurtenissen ten goede zoals een
geboorte of het vinden van (vrijwilligers)werk of een ‘minimagroep’ geven de ouders hoop en nieuw elan, maar
zijn ook dubbeltjes op zijn kant. De oorspronkelijke euforie kan makkelijk omslaan door de grilligheid van het
sociaal netwerk waar men op dat moment afhankelijk van is in combinatie met broos vertrouwen.

Participatie van de kinderen
Onder participatie wordt in dit onderzoek verstaan het kunnen voorzien in basisbehoeften, het gebruik kunnen
maken van grondrechten, waaronder een veilige woonomgeving en onderwijs en sociale participatie, het lid
zijn van een sportclub- of vereniging en uitstapjes en vakantie.

SOCIALE PARTICIPATIE
Ruim de helft van de kinderen en jongeren is in 2014 is lid van een sportclub of vereniging. Van de 20
basisschoolkinderen hebben 18 kinderen een wekelijkse activiteit. Ze hebben zwemles of doen buitenschoolse
activiteiten, ze zitten op judo, kickboksen, voetbal, turnen, dansen, badminton en Scouting. Het gaat dan
meestal om één sport of vereniging. Van de 10 jongeren op het VO en MBO zijn er 5 lid van een sportclub of
vereniging. Waar kinderen lid zijn moeten ouders altijd gebruik maken van de Stichting Leergeld, een ander
particulier initiatief of een participatieregeling van de gemeente.
SPEELRUIMTE Stichting De Vonk 2017
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Toch komt de participatie in de jaren 2015 en 2016 in de gezinnen in het gedrang. Nog maar krap de helft van
de kinderen, is nog lid. De continuïteit en aansluiting is door het geldgebrek moeilijk te realiseren.
Lidmaatschap wordt uitgesteld, ouders krijgen het niet georganiseerd, hebben niet de energie om naar
Stichting Leergeld te gaan of de vergoeding dekt niet geheel de kosten. Slechts 2 gezinnen lukt het om de
kosten van zwemles of fitness zelf te voldoen. Hoe de sociale participatie ingevuld wordt, hangt niet alleen af
van de speelruimte die er is, maar ook van ambitieniveau en cultuur in het gezin.

SOCIAAL ISOLEMENT
Armoede kan een last zijn in het sociale verkeer, bijvoorbeeld kinderen die niet uitgenodigd worden op
kinderfeestjes. Het komt voor dat jongeren op het voortgezet onderwijs in een lastige situatie komen doordat
de betaling van de kosten van een kluisje of een uitje via de bewindvoerder of Stichting Leergeld loopt. Daar
waar ouders zelf in een sociaal isolement zitten, zie je dat kinderen ook moeilijker de aansluiting vinden. Een
goede afstemming met leerkracht of sportleider is dan extra belangrijk.

GEZONDHEID
De ouders vinden hun kinderen over het geheel genomen gezond. Een warme maaltijd bereiden heeft bij
ouders hoge prioriteit. Ze doen daar veel voor. Het welzijn van de kinderen gaat bijna altijd ten koste van de
gezondheid van henzelf. Soms wordt een verband gelegd tussen psychosomatische klachten van de kinderen
en de (onzekere) financiële situatie, bijvoorbeeld bij een kind met buikpijn. In de aanname dat de kinderen
gezond zijn, kunnen sociaal wenselijke antwoorden van de ouders een rol spelen, omdat zij geen ‘slechte
opvoeders’ willen zijn.

COMMUNICATIE
De kinderen willen mee kunnen doen met hun klas- of leeftijdsgenoten. In de helft van de gezinnen is dit
regelmatig onderwerp van gesprek. Het kan gaan om kleding, vakantie, voetbalschoenen, schoolspullen. Dit
levert soms heftige confrontaties op tussen de oudere kinderen en hun ouders. ‘Ze kijken naar anderen’,
zeggen de allochtone ouders. Veel ouders hebben als doel hun kinderen de situatie uit te leggen en het hen te
laten begrijpen en accepteren. Jonge kinderen worden wel eens boos en verdrietig, maar dat duurt vaak maar
kort. Jongeren vanaf 15 jaar accepteren het vaak wel. Ouders ontmoeten het meeste onbegrip bij hun kinderen
in de puberleeftijd van 10 tot 15 jaar.

De kinderen en jongeren zelf
De kinderen die geïnterviewd zijn uiten dilemma’s over dingen die ze graag willen hebben, maar die ze niet zo
gemakkelijk vragen omdat ze daar hun ouders niet mee willen belasten.
De jongeren die geïnterviewd zijn, zien hun ouders bezig in hun inspanningen om zaken voor hen mogelijk te
maken. Zij zijn solidair met hun ouders. De meeste jongeren zoeken de oplossing door een bijbaan te nemen.
Dit is niet op initiatief van de ouders. Vaak gaat een deel van wat zij hiermee verdienen naar het
gezinsinkomen. Waar jongeren geen bijbaan hebben is dit uit angst dat de alleenstaande ouder door deze
inkomsten gekort wordt. De jongeren met studiefinanciering blijven thuis wonen omdat zij zelfstandig wonen
niet kunnen bekostigen.
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1. Onderzoeksopzet

Eén op de acht kinderen in Nederland groeit op in een gezin met een minimuminkomen. Kinderen uit een gezin
met een laag besteedbaar inkomen lopen het risico van materiële deprivatie. In de basisbehoeften: eten,
drinken, een veilige woon- en speelplek kan niet altijd worden voorzien. Opgroeien in armoede heeft ook
gevolgen voor de mogelijkheden van kinderen en jongeren om maatschappelijk te participeren.
Gezondheidszorg, onderwijs en welzijn werpen financiële drempels op en het risico op niet-deelname en
sociale uitsluiting is aanwezig. Armoede kan op die manier gevolgen hebben voor de gezondheid, het welzijn en
de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van kinderen.
Het verbeteren van de positie van kinderen en jongeren die opgroeien in armoede is voor Stichting De Vonk
een belangrijk aandachtsveld. Armoede is een complex vraagstuk, waarbij kwalitatief onderzoek meer inzicht
kan geven in patronen en mechanismen die kunnen ontstaan wanneer mensen armoede en sociale uitsluiting
ervaren. Armoede kan er o.a. toe leiden dat ouders geen (speel)ruimte ervaren, zowel psychisch als praktisch
om gebruik te maken van de noodzakelijke voorzieningen.
De Vonk voorzag in 2014 een groot aantal beleidsveranderingen waar arme gezinnen en kinderen mee te
maken zouden krijgen. Overheidsbezuinigingen, invoering van de Participatiewet, veranderingen in het
toeslagenbeleid, de transitie van de Jeugdzorg en de verbreding van de WMO. Vooruitlopend op deze
ontwikkelingen is De Vonk in 2014 een driejarig kwalitatief onderzoek gestart naar de effecten van armoede op
de participatie van kinderen en jongeren in een (beperkt) aantal gezinnen.

DOEL
Doel van het onderzoek was om inzicht te verkrijgen in de mate en het verloop van de participatie van kinderen
en jongeren in veertien arme gezinnen.

AARD

VAN HET ONDERZOEK

Het onderzoek ‘Speelruimte’ is een kwalitatief longitudinaal onderzoek dat verricht werd over een periode van
drie jaar: 2014, 2015 en 2016. Hierbij vormden de onderzoeksresultaten van 2014 een z.g. ‘0-meting’.

VRAAGSTELLING


Hoe heeft het besteedbaar inkomen van de gezinnen zich ontwikkeld?



Hoe hebben de bestedingen voor de kinderen zich ontwikkeld?



Hoe heeft de participatie van de kinderen zich ontwikkeld?



Met welk (veranderend) beleid en regelgeving hadden de ouders te maken?



Wat betekende dit voor de (mogelijkheden en beperkingen voor) participatie van de
kinderen?



Hoe was de rol van de ouders hierin? Wat belemmert hen, wat stimuleert hen?



Welke ondersteuning en hulp is passend voor hen en waarom?



Wat vinden de kinderen er zelf van?

SPEELRUIMTE Stichting De Vonk 2017
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WERVING,

D A T A V E R Z A M EL I N G E N A N A L Y S E

Werving
Werving van respondenten geschiedde via het eigen netwerk van Stichting De Vonk. Gezocht werd naar
gezinnen met kinderen met een laag besteedbaar inkomen. Dit inkomen kon een uitkering zijn of een laag
inkomen uit werk of in combinatie met schulden. Er werden in eerste instantie 15 gezinnen gezocht, verspreid
over tenminste 5 gemeenten. Een voorwaarde was dat er spreiding zou zijn van de gemeenten qua grootte en
ligging. Gekozen werd voor Rotterdam, Tilburg, Oss, Helmond en Bernheze, omdat De Vonk hier al bestaande
contacten had.

Dataverzameling
Dataverzameling gebeurde met behulp van individuele uitgebreide interviews met de ouders. Er werd hen
gevraagd drie jaar op een rij mee te doen. De interviews werden gedaan met behulp van een uitgebreide topicvragenlijst met voornamelijk open vragen. In een tweeoudergezin is (zoveel mogelijk) met beide ouders
gesproken. In eerste instantie zijn de ouders geïnterviewd, in tweede instantie waar mogelijk ook de kinderen.
Dit hing af van de leeftijd (vanaf ± 11 jaar), of zij bereid waren en of de ouders toestemming gaven. Aanvullend
op de topic-vragenlijst is gebruik gemaakt van een beoordelingsschaal met een 11-tal items. Verder zijn andere
bronnen geraadpleegd zoals rekeningafschriften, eigen overzichten en verantwoordingen van de
bewindvoerder. Aanvullend werd van elk van de 5 gemeenten een beleidsambtenaar (telefonisch)
geïnterviewd. Doel hiervan was om opheldering over het lokaal beleid te verkrijgen.

Interviews
Het onderzoek is gehouden in de periode 2014 – 2016. Er zijn drie onderzoeksmomenten geweest: voorjaar
2014, zomer 2015 en zomer 2016. De interviews zijn alle bij de respondenten thuis gehouden en duurden 1,5
tot 3 uur. De interviews zijn opgenomen met een voicerecorder en later woordelijk uitgewerkt. Na elke
interviewronde vond een kwalitatieve analyse plaats. Na de 3e onderzoeksronde en analyse is het eindrapport
geschreven.

Aard van het onderzoek
Dit onderzoek is een kwalitatief verkennend onderzoek. Het gaat om het verhaal van de respondenten, hun
betekenisgeving, hun ervaringen, ideeën en motieven. Resultaten zijn indicatief, niet representatief voor alle
gezinnen in armoede. Om een divers beeld te kunnen schetsen is wat betreft kenmerken van de gezinnen
rekening gehouden niet alleen met spreiding in woonplaats, maar ook met afkomst,
eenoudergezin/tweeoudergezin, leeftijd van de kinderen, generatiearmoede tegenover nieuwe armoede.
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2. Achtergronden kinderen en armoede

INLEIDING
In dit deelhoofdstuk wordt gekeken naar de omvang en aard van armoede onder kinderen in Nederland. Welke
gezinnen behoren tot de risicogroepen? Enkele geografische kenmerken worden besproken. Hoe zit het met de
bestedingen, schuldenproblematiek en het rondkomen? Hoeveel hebben ouders op het bijstandsniveau te
besteden voor de participatie van hun kinderen?

WAT

I S A R M O ED E ?

Er worden veel verschillende armoededefinities gehanteerd. De definitie dient aan te geven dat armoede niet
alleen gaat over tekort aan financiële middelen, maar dat ook sociale en culturele aspecten een rol spelen. Ook
het relatieve aspect van armoede (de omgevingscontext en de beleving) dient genoemd worden. Als derde
aspect vormt (het gevoel van) sociale uitsluiting een wezenlijk onderdeel van armoede.
Mensen zijn arm wanneer de materiële, culturele en sociale middelen onvoldoende zijn om op een manier
te leven die als minimaal aanvaardbaar wordt gezien in de samenleving waarin men leeft. (EU -Commissie
1989)
Armoede is meer dan een tekort aan financiële middelen. Armoede is een vorm van sociale uitsluiting,
waarin meerdere risico’s (laag inkomen, slechte arbeidsmarktpositie, schulden, laag opleidingsniveau,
gezondheidsproblemen) vaak samenkomen. (Gemeente Oss 2016)

ARMOEDE

ONDER KINDEREN

Cijfers
Kinderen vormen de grootste risicogroep als het gaat om armoede in Nederland. Het aantal mensen in
Nederland dat deel uitmaakt van een huishouden met een laag inkomen steeg in 2014 met 27-duizend tot bijna
1,5 miljoen (9,2 procent van de bevolking). Het aantal minderjarige kinderen dat opgroeit in een gezin met een
inkomen onder de lage inkomensgrens1, bedroeg in 2014 volgens het CBS2 421.000 (13%). Dat is bijna het
derde deel van het totaal aantal personen in armoede.
Volgens de CBS-norm waren er in dat jaar 734.000 huishoudens die zich onder deze armoedegrens bevonden.
Dat waren er 6000 meer dan in 2013, een toename van 10,3% naar 10,4%. Hiervan moesten er 217.000 al
tenminste vier jaar achtereen van een laag inkomen rondkomen. Het aandeel huishoudens met een langdurig
laag inkomen van tenminste 4 jaar, steeg van 2,4 procent in 2011 tot 3,3 procent in 2014. Dat geldt dus ook
voor het aantal kinderen in deze gezinnen. Het aantal minderjarige kinderen dat leefde in een gezin met
langdurig laag inkomen nam in 2014 fors toe met 16 duizend tot 131 duizend. Dat komt neer op 4,5 procent
van alle kinderen.

1

De lage-inkomensgrens weerspiegelt een vast koopkrachtbedrag in de tijd. De grens is afgeleid van het
bijstandsniveau voor een alleenstaande in 1979, toen deze in koopkracht het hoogst was.
2
Armoede en Sociale Uitsluiting 2015, CBS, Den Haag 2015.
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Risicogroepen
Als we kijken naar de gezinnen waarin arme kinderen voornamelijk opgroeien, zien we ook groepen die eruit
springen qua risico op armoede. Bijstandsgezinnen hebben een grote kans op armoede. Van de kinderen
waarvan de ouders in de bijstand zit, was in 2014 bijna 60% arm. De helft van de in totaal 131.000 minderjarige
kinderen met langdurig kans op armoede groeide op in een bijstandsgezin. Zowel bij eenouder-als
tweeoudergezinnen stijgt het armoederisico sterk wanneer er sprake is van een groot gezin, met drie of meer
minderjarige kinderen.
Eenoudergezinnen met uitsluitend minderjarige kinderen, vaak met een vrouwelijk hoofd, hebben een
betrekkelijk hoog risico op armoede, namelijk 34%. In 2014 had 10,6 % van hen met langdurige armoede te
maken.
Migrantenkinderen van niet-westerse oorsprong hebben ook een hoog risico op armoede (29%). Dat geldt in
het bijzonder voor kinderen van Marokkaanse komaf: van hen leefde in 2013 een derde (34%) in een gezin met
een inkomen onder de armoedegrens.3
Bij iets meer dan een derde van de langdurig arme gezinnen, is betaald werk de belangrijkste inkomensbron
van het huishouden. De groei van het aantal arme kinderen tussen 2007 en 2013 deed zich vooral voor bij
kinderen wier ouders het zelfstandig ondernemerschap (met of zonder personeel) als belangrijkste
inkomensbron hadden.

Geografische gegevens
Volgens het rapport Kinderen in Tel 2014, zijn de levensomstandigheden sinds 2012 voor kinderen niet
verbeterd en is de armoede onder kinderen in uitkeringsgezinnen toegenomen. In totaal gaat het om 197.380
kinderen in Nederland die in gezinnen met een uitkering wonen, dat is 5,7%. In de provincies Zuid-Holland,
Groningen en Flevoland zijn de percentages met resp. 7,5%, 6,1% en 7% het hoogst. Zeeland is al jarenlang de
provincie met het laagste percentage kinderen in uitkeringsgezinnen, namelijk 3,63%. Het aantal kinderen in
achterstandswijken is sinds 2000 gestegen met 20%. De negatieve gevolgen van de crisis zijn het sterkst
merkbaar in de grote steden, maar ook in bepaalde regio’s van Nederland die van oudsher al te kampen
hebben met slechtere leefomstandigheden voor kinderen. Rotterdam en Amsterdam staan al jaren in de top
als het gaat om het percentage arme kinderen, resp. 17, 6% en 14,5 %. Niet alleen in de grote steden, maar ook
in gemeenten in het zuiden en noorden van het land leven veel kinderen onder de armoedegrens.
In de rangorde van 2012 op 12 indicatoren van jeugdwelzijn, is Rotterdam de minst scorende gemeente.
Tilburg heeft plaats 35 in de rangorde, Helmond plaats 42, Oss plaats 89 en Bernheze staat op 371. Rotterdam
heeft 17,6% kinderen uit uitkeringsgezinnen en 56,3% kinderen in achterstandswijken. Voor Tilburg is dit resp.
8,2 % en 22,6 %, voor Helmond 6,7% en 31,9% , voor Oss 4% en 22,2 en voor Bernheze 1,9% en 0,0%.

B E S T E E D B AA R

INKOMEN GEZINNEN

Bestedingsmogelijkheden
Een echtpaar met kinderen dat in 2016 een uitkering vanuit de participatiewet ontvangt, krijgt €1320,-.4
Eenoudergezinnen ontvangen €921,- aan bijstand. Omdat de gemeentelijke toeslag voor deze groep afgeschaft
is, ontvangen zij een extra bedrag aan kindgebonden budget. Dat is voor 2 kinderen, €256,-. per maand.
Uit de NIBUD - referentiecijfers van 20135 blijkt dat een bijstandsgezin met 2 kinderen, per maand slechts 5
euro heeft voor cadeautjes, sporten en uitgaan. In 2008 had een gezin met twee kinderen nog 7% (121 euro)
3

Armoedemonitor 2014, CBS en SCP, Den Haag 2014.
www.rijksoverheid.nl.
5
www.NIBUD.nl Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting 2013.
4
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van het totale budget over voor sociale participatie. In 2013 is dat 0,3%. In 2014 constateert het NIBUD dat een
gezin met twee kinderen 50 euro te kort komt om alle noodzakelijke uitgaven te betalen. Een gezin met drie
kinderen heeft een gat van 150 euro. Het NIBUD maakte zich in 2015 opnieuw zorgen over hoe mensen met
een minimuminkomen rondkomen. Met toeslagen, vakantiegeld, kinderbijslag en kindgebonden budget heeft
een tweeoudergezin met 2 kinderen €1860,- per maand. Men zou net rondkomen, maar moet dan goed
kunnen budgetteren, alle toeslagen aanvragen en niet voor hoge extra kosten moeten komen te staan zoals
een schuld of extra zorgkosten. Daarnaast is het belangrijk dat zij door de gemeente goed worden
ondersteund. In de dagelijkse praktijk betekent dit volgens het NIBUD dat deze gezinnen na het betalen van de
vaste lasten waarschijnlijk zullen bezuinigen op posten als kleding, inventaris en voeding.6

Schulden en rondkomen
In 2015 had bijna één op de vijf huishoudens in Nederland ((17,4%-18,8%) te maken met risicovolle schulden,
problematische schulden of zat in een schuldhulpverleningstraject7. Het aandeel huishoudens dat gelet op zijn
financiële situatie aangeeft schulden te moeten maken, neemt aanzienlijk toe met het dalen van het inkomen.
Laagopgeleide (vmbo of lager) jonge stellen met kinderen, vmbo of lager, een laag inkomen tot 1500 euro per
maand, en een niet-Westerse afkomst hebben een relatief grote kans op risicovolle schulden. Alleenstaanden
met kinderen die wonen in een huurhuis en die een netto huishoudinkomen hebben van minder dan 1.000
euro netto, hebben een relatief grote kans op problematische schulden. De aanwezigheid van kinderen
verhoogt de kans op risicovolle schulden, maar verkleint de kans op problematische schulden. Een hogere
leeftijd en een hoger opleidingsniveau van de ouder, verkleinen de kans op risicovolle schulden.
Van de huishoudens met een inkomen onder de lage inkomensgrens kan in 2015 41% moeilijk tot zeer moeilijk
rondkomen, 25% ervaart de maandelijkse woonkosten als zware last, 11% kan niet om de andere dag een
warme maaltijd bereiden en 13% kan het huis niet altijd verwarmen8. 63% kan geen onverwachte
noodzakelijke uitgaven doen. Deze percentages zijn iets gedaald ten opzichte van 2013 en 2014.

I M P L I CA T I E S

V O O R H E T O N D E R Z O EK

Bij de werving van de gezinnen in dit onderzoek, werd een laag besteedbaar inkomen als voorwaarde gesteld.
Het kan dus ook gaan om een hoger inkomen in combinatie met schulden. Ook was het belangrijk bij de
werving zoveel mogelijk rekening te houden met een spreiding van kenmerken. Het gaat dan om zowel
eenouder-als tweeoudergezinnen, autochtone en allochtone gezinnen en afkomst uit verschillende
gemeenten. Dit om in dit kwalitatieve onderzoek een gevarieerd beeld te krijgen op hoe armoede uit kan
werken in de verschillende gezinnen.
Centraal in het onderzoek onder de 14 gezinnen, staan de participatie van de kinderen en de uitgaven die
daarvoor gedaan (moeten) worden. Het besteedbaar inkomen na aftrek van vaste lasten en eventuele
schuldenlast, vormt hiervoor de basis. Hiervan en van de kindregelingen moeten deze kosten betaald worden.
Hoeveel ruimte is er daarvoor? Uit het bovenstaande blijkt dat de marges hiervoor waarschijnlijk heel klein
zullen zijn. Bovendien gaat het ook om de beschikbaarheid van het geld op het juiste moment. Welke andere
factoren en mechanismen spelen in deze uitgaven voor kinderen een rol?
Voortgang: Hoe ontwikkelt het besteedbaar inkomen zich in de drie jaar? Welke factoren en mechanismen
spelen daarin een rol?

6

www.NIBUD.nl Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting maart 2015.
Huishoudens in de rode cijfers 2015. Panteia Zoetermeer 2015. I.o.v. ministerie van SZW.
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Statline, inkomensbeoordeling en financiële problemen huishoudens CBS, Den Haag/Heerlen januari 2016.
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INLEIDING
Wat betekent armoede voor kinderen? Welke tekorten treden op vanwege het laag besteedbaar inkomen? Is
er sprake van sociale uitsluiting en op welke terreinen? Wat zijn directe en wat indirecte effecten van
armoede? Wat is er bekend over de effecten op de ontwikkeling van kinderen en de eventuele overdracht van
armoede? Zijn deze effecten in alle gezinnen en bij alle kinderen gelijk? Welke factoren zijn mede bepalend?

S O C I AL E

U I T S L U IT IN G

Materiële deprivatie
Armoede kan leiden tot materiële deprivatie. Van materiële deprivatie wordt gesproken als ouders om
financiële redenen bepaalde noodzakelijke goederen niet kunnen kopen of van bepaalde voorzieningen geen
gebruik kunnen maken. Het gaat om eerste levensbehoeften, zoals dagelijks een warme maaltijd, iedere dag
verse groenten en fruit, voldoende kleding, nieuwe schoenen, benodigde medicijnen. Het SCP geeft in een
rapport over sociale uitsluiting bij kinderen uit 20109 aan dat bij 5 tot 8 % van de kinderen in Nederland sprake
was van materiële deprivatie. Materiële deprivatie komt in de bijstandsgroep verhoudingsgewijs vaak voor:
37% van de kinderen in deze groep is tamelijk tot zeer materieel gedepriveerd.
Dit stemt overeen met gegevens uit het onderzoek van de Kinderombudsman uit 201310, waarbij arme
kinderen van 6-18 jaar hun ervaringen konden vertellen op een armoedemeldpunt. 39% van hen had niet elke
dag een warme maaltijd. Meer dan een op de drie kinderen gaat soms of regelmatig met het gezin naar de
voedsel- of kledingbank. Een op de vijf geeft aan dat bij hen thuis weleens water of licht afgesloten werd omdat
de rekening niet betaald was. Meer dan 80% krijgt nooit of maar soms nieuwe kleding als zij die nodig hebben.
Uit de reacties op het meldpunt wordt duidelijk dat kinderen zich zorgen maken over de thuissituatie. Eén op
de drie zelfs elke dag. Deze ongerustheid is vooral gericht op geldproblemen, maar ook op de angst om
bijvoorbeeld uit huis te worden gezet, geen eten of spullen te hebben of nog meer schulden te maken. Ook
geven ze aan zich ‘anders’ te voelen als ze niet mee kunnen doen met trends en spullen en dat ze het
onaangenaam vinden daarop beoordeeld of gepest te worden.

Sociale deprivatie
Sociale deprivatie wordt in het SCP rapport van 2010 aangeduid als ‘onvoldoende sociale participatie’. Het gaat
o.a. om deelname aan sport, zwemles, scouting, hobby- en culturele activiteiten, het maken van uitstapjes,
pretpark, museum, bioscoop, het op vakantie of kamp gaan en het onderhouden van sociale contacten met
andere kinderen. In strikte zin11 kon in dat jaar 4 tot 18% van het totaal aantal kinderen als sociaal uitgesloten
worden aangemerkt. In strikte zin heeft 14% van de bijstandskinderen een tekort aan sociale participatie, in
ruime zin is dit 51%.
Het meldpunt van de Kinderombudsman heeft de kinderen ook gevraagd naar de mate van sociale participatie.
Het gaat om activiteiten die sociaal, maar ook cultureel vormend of gezondheidsbevorderend zijn, zoals
muziekles, dans of sport. De kinderen kunnen niet deelnemen omdat de activiteiten zelf te duur zijn of omdat
de bijkomende kosten (zoals kleding en materiaal) te hoog zijn. Ruim drie op de vijf kinderen, 61%, geeft aan
niet deel te nemen aan een of meerdere van de genoemde activiteiten. Een derde van deze groep 6- tot 18jarigen doet aan een sport (34%), ongeveer een op de acht heeft zwemles (12%), en een kleine groep doet aan
9

Sociale uitsluiting bij kinderen: omvang en achtergronden. Roest e.a. SCP 2010.
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dans (8%), heeft een andere hobby (7%) of heeft muziekles (6%). Zeven op de tien kinderen geven aan niet op
vakantie te gaan. 40% kan niet jaarlijks zijn of haar verjaardag vieren.
Kinderen op het meldpunt geven aan ‘erbij te willen horen’ en gewone activiteiten te willen ondernemen zoals
naar de film of een verjaardag vieren. Ze hebben soms schroom vrienden of vriendinnen mee naar huis te
nemen. Als kinderen niet mee kunnen doen, kunnen ze in een sociaal isolement terecht komen.

Onvoldoende toegang tot sociale grondrechten
In het genoemde SCP-rapport vormt onvoldoende toegang tot sociale grondrechten, behalve materiële
deprivatie en onvoldoende sociale participatie, een derde dimensie van sociale uitsluiting (naast onvoldoende
normatieve integratie). Het betekent voor kinderen o.a. dat zij niet kunnen beschikken over toereikende
gezondheidszorg, onderwijs en een goede leefomgeving. Van alle kinderen in Nederland kan 5 tot 36%
onvoldoende gebruik maken van een veilige en prettige woonbuurt. Voor arme kinderen ligt dit iets hoger,
maar de verschillen zijn minder groot dan bij de andere aspecten van sociale uitsluiting.
Kinderen moeten gezond kunnen opgroeien en hebben recht op goede zorg. Dat staat in het VN
Kinderrechtenverdrag. Het gaat bij dit recht om lichamelijke gezondheidszorg en om psychische hulp. Het SCP
gaat er in het bovengenoemde rapport van uit dat ieder kind in Nederland voldoende toegang heeft tot de
gezondheidszorg en heeft deze dimensie niet verder onderzocht. We kunnen alleen teruggrijpen op ouder
onderzoek om hier iets over te weten. Snel12 e.a. en ook het KCW Oost-Brabant13 zagen dat één op de 5 arme
ouders soms niet de benodigde medicijnen kan geven en ook in een rapport van de GGD Breda14 bleek dat 20%
van de Bredase basisschoolkinderen niet de medicijnen of medische hulpmiddelen kreeg die nodig is. Eind 2015
waarschuwde de Kinderombudsman dat de toegang tot de jeugdzorg onder druk zou staan door de
overheveling van taken van de jeugdzorg naar de gemeente.15

Onderwijs
Het recht op onderwijs houdt in dat de basisschool voor ieder kind gratis én verplicht is. De overheid dient
ervoor te zorgen dat het voortgezet - en beroepsonderwijs toegankelijk is voor ieder kind. Het SCP constateert
in 2010 wat betreft toegang tot onderwijs geen verschillen tussen arme en niet-arme kinderen. Wel stellen zij
vast dat het volgen van speciaal onderwijs een risicofactor is voor sociale uitsluiting omdat kinderen dan naar
een school gaan die verder uit de buurt ligt.
Snel e.a. gaven eerder het betalen van schoolkosten door arme ouders niet als probleem aan. Een eerder
kwalitatief onderzoek van het KCW Oost Brabant16 maakt echter duidelijk dat er voor arme ouders wel formele
en verborgen schoolkosten zijn die niet gedekt worden door tegemoetkomingen van de overheid, met name
voor kinderen in de brugklas en de eerste klas van het MBO. Er zijn nadien wel aanpassingen gedaan in de
kosten en tegemoetkomingen. Schoolboeken voor leerlingen in het regulier voortgezet onderwijs zijn gratis.
Andere zaken moet je als ouders wel betalen, zoals schoolspullen, een computer, de ouderbijdrage,
schoolreisjes en excursies. De meeste scholen vragen een vrijwillige ouderbijdrage. Dit geld wordt gebruikt
voor activiteiten, zoals schoolreisjes en excursies of voor extra materialen. De school bepaalt zelf hoe hoog de
ouderbijdrage is.17
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Kinderen in armoede: opgroeien in de marge van Nederland. E. Snel e.a. Den Haag 2001.
Drempels voor deelname, activerend onderzoek naar belemmeringen in het gebruik van voorzieningen in Cuijk
voor kinderen en jongeren uit gezinnen met een laag besteedbaar inkomen. KCW Oost-Brabant 2001.
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Kroesbergen, H. T., Armoede en de gezondheid van kinderen. Een onderzoek in de stad Breda. GGD, Breda 1997.
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De zorg waar ze recht op hebben. Tweede deelrapport. Kinderombudsman. Den Haag oktober 2015.
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De vraag naar schoolprestaties en onderwijskansen die hierop aansluit is relevant omdat dit de
toekomstkansen en daarmee mogelijke overdraagbaarheid van armoede bepaalt. Nederlandse onderzoeken
naar de onderwijskansen voor arme kinderen tonen uiteenlopende resultaten. De meeste onderzoekers zien
echter wel een verband tussen inkomen van de ouders en schoolprestaties.18

Gezondheid
In Nederland bestaan ook bij kinderen zogenaamde ‘sociaaleconomische gezondheidsverschillen’(SEGV).
Kinderen uit gezinnen met een lagere sociaal economische status, meestal afgemeten aan het beroeps- of
opleidingsniveau van de ouders, hebben door de bank genomen een wat slechtere gezondheid dan kinderen
uit hogere statusgroepen.
Al op jonge leeftijd zijn er grote verschillen zichtbaar in gezondheid en risicofactoren voor de gezondheid
tussen sociaaleconomische groepen19. Laagopgeleide ouders ervaren de gezondheid van hun kind in de
leeftijdsgroep van 0 t/m 11 jaar vaker als matig tot slecht dan hoogopgeleide ouders. Ook komt onder kinderen
van 0-11 jaar met laagopgeleide ouders meer overgewicht en obesitas voor. Daarnaast rapporteren
laagopgeleide ouders vaker problemen bij hun kinderen, zoals taal-, spraak- of leerproblemen.
Heeft armoede c.q. een laag inkomen direct invloed op de gezondheid van kinderen in Nederland? Die vraag is
niet eenvoudig te beantwoorden, aldus Rots e.a. 20. Uiteenlopende factoren spelen hierbij een rol. De manier
waarop ouders met de armoedesituatie omgaan, kan bijvoorbeeld al een verzachtend effect hebben. Op basis
van geconstateerde deprivaties en gegevens uit de preventieve gezondheidsonderzoeken bij kinderen,
schatten jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen in dat 6 tot 19% van de kinderen leeft in een risicovolle
gezondheidssituatie als gevolg van de financiële situatie in het gezin. De bedreiging die armoede vormt voor de
gezonde ontwikkeling van kinderen is deels te verklaren vanuit de deprivaties waarmee arme kinderen te
maken hebben, bijvoorbeeld minder deelname aan zogenaamde gezondheidsbevorderende activiteiten en
gebrek aan voorzieningen in de woning en basisvoorzieningen als gezond schoeisel.21

E FF E C T E N

V A N A RM O E D E

Effecten van armoede op de ontwikkeling
In de literatuur is meerdere keren beschreven dat het opgroeien in armoede negatieve gevolgen kan hebben
voor de sociale, emotionele, cognitieve en lichamelijke ontwikkeling van kinderen. Vooral in de uitgebreide
Angelsaksische onderzoeksliteratuur op dit terrein zijn significante armoede-effecten op de ontwikkeling van
kinderen vastgesteld.22 Zo zouden er sterke verbanden zijn tussen armoede in de (vroege) kindertijd en
opleiding, arbeidsmarkt en inkomen. Deze kinderen zouden een groter risico hebben op cognitieve- en
gedragsproblemen.
Vergelijking met de Nederlandse situatie is lastig vanwege een andere sociaaleconomische situatie in deze
landen. Bovendien worden hierbij ingewikkelde zogenaamde contextuele verklaringsmodellen gebruikt.
In een Nederlandse studie van Decovic e.a. wordt ingegaan op een mogelijke relatie tussen armoede in het
gezin en het ontwikkelen van probleemgedrag bij kinderen. Daarbij zouden meisjes meer internaliserend en
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Aanpak kinderarmoede en sociale insluiting, onderzoek van het landelijke beleid. T. Nederland e.a. Verwey Jonker
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jongens meer externaliserend probleemgedrag vertonen. Rovers23 vond in een zelfrapportage van kinderen van
de Rotterdamse basisschool een sterke samenhang tussen de mate waarin kinderen regelovertredend gedrag
vertonen en de mate van deprivatie thuis.
De Belgische onderzoekster Vanhee die generatiearme gezinnen bestudeerde, legt de nadruk op onveilige
hechting van deze kinderen. Hoe langer een gezin in armoede leeft, hoe meer bij een aantal arme kinderen de
gevoelens van angst, afhankelijkheid en ongelukkig- zijn toenemen.24

Invloed op het welbevinden
Uit de verhalen van de kinderen op het Meldpunt van de Kinderombudsman komt vooral naar voren dat veel
kinderen het erg vinden dat ze in een armoedesituatie zitten en zich zorgen maken. Drie op de vijf kinderen
heeft last van deze thuissituatie. Dit leidt bij een deel van de kinderen tot fysieke en/of psychische klachten.
Ongeveer een kwart van de geïnterviewde kinderen en jongeren zegt daardoor weleens hoofdpijn, buikpijn of
tekenen van vermoeidheid te hebben.
Uit het afstudeeronderzoek van van Nistelrooij25 ‘Dan had mijn moeder een som in haar hoofd’ waarvoor
bijstandsvrouwen met hun kinderen zijn geïnterviewd, wordt duidelijk dat armoede voor deze kinderen ‘lastig’
is. In het omgaan ermee ervaren zij dilemma’s. Enerzijds is er de loyaliteit naar de ouder die met veel moeite de
eindjes aan elkaar knoopt, anderzijds zijn er de groepsnormen van leeftijdsgenoten waar ze aan willen voldoen.
Zo is er ook het dilemma van ambities: ambities nastreven of inleveren en het dilemma openheid versus je
schamen voor de situatie thuis.
Armoede kan kinderen onzeker maken. Kinderen verzinnen soms smoesjes om niet in lastige vragen verstrikt te
raken. Deze kinderen denken vaak dat zíj schuldig zijn aan de situatie thuis. Ontwijkgedrag kan het gevolg zijn.
Of ze proberen met oplossingen te komen, ten koste van zichzelf, zoals het niet melden van een aanstaand
schoolreisje. Zo ontlast het kind zijn ouders.26

Omgaan met armoede
Van der Hoek27 geeft aan dat de kennis van arme kinderen zelf benut moet worden. Dit maakt bijvoorbeeld
duidelijk hoe belangrijk zakgeld in hun leven is. Zelf geld verdienen is noodzaak en maakt hen onafhankelijk en
geeft hen een veilig gevoel. Kinderen zouden erkend moeten worden als sociale actoren in plaats van resultaat
van sociale processen. Zij trof bij kinderen drie soorten omgangsstrategieën aan: probleemoplossing,
probleemontwijking en rollenomkering. Volgens Van der Hoek blijkt uit de literatuur dat de meer passieve en
vermijdende vormen van omgaan met armoede het minst effectief zijn en eerder tot psychische problemen bij
kinderen kunnen leiden.
In het onderzoek van de Kinderombudsman komt naar voren dat kinderen allemaal op hun eigen manier
omgaan met armoede. Sommige hebben een bijbaantje of proberen te sparen. Ze hebben ook allerlei tips om
te bezuinigen, bijvoorbeeld door kleding te ruilen, karweitjes voor mensen te doen, of statiegeldflessen te
verzamelen. Daarnaast zijn er leuke dingen die geen geld kosten, zoals een slaapfeestje op je verjaardag, of bij
23
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je opa of oma langs gaan tegen etenstijd. De geïnterviewde jongeren zijn zich zeer bewust van de prijzen en
kritisch over wat je nou echt nodig hebt.
In het genoemde onderzoek ‘Dan had mijn moeder een som in haar hoofd’ wordt verslag gedaan van voor de
kinderen bevredigende oplossingen zoals het relativeren van het belang van merkkleding of het sluiten van een
compromis met de ouder, door te wachten met kleding kopen tot het goedkoper is. Ze doen verslag van
geslaagde actieverhalen. Communicatie met de ouders speelt hierin een belangrijke rol.

Overdracht van armoede
Kinderen die opgroeien in armoede lopen een groter risico om ook als volwassene arm en sociaal uitgesloten te
zijn, al is de directe ‘overerving’ van deze verschijnselen beperkt.28 Mensen die 25 jaar geleden als kind arm
waren, zijn dat nu als volwassene meestal niet. Van de 0-17-jarigen die in 1985 in een arm gezin woonden, zit
93% nu boven de armoedegrens. Armoede in de kindertijd verhoogt echter wel de kans op armoede als
volwassene. Die is bijna twee maal zo hoog (7%) als bij niet-arme kinderen (4%). De kans op armoede als
volwassene is groter wanneer kinderen langdurig arm waren (15%) en wanneer de armoede ze op jongere
leeftijd overkwam (8%)
Het rapport ‘Neus in de wind’ uit 2004 waarin jongvolwassenen terug kijken op hun jeugd in armoede laat
grote verschillen zien in ervaren tekorten in kindertijd en puberteit. Ruim de helft van de ondervraagden legt
een relatie met de armoede in hun jeugd en hoe ze nu in het leven staan. Waar dit negatieve gevolgen betreft,
benadrukken zij ervaren tekorten als het ‘anders zijn’, emotionele tekorten en tekorten in de sfeer van
contacten en ontplooien. Waar het positieve gevolgen betreft, worden genoemd het vroeg zelfstandig zijn en
het meer kunnen genieten en waarderen van dingen.29

Coping en opvoeding
Uit onderzoek wordt duidelijk dat er mediërende gezinsfactoren zijn die van invloed zijn op de effecten die
armoede op kinderen heeft.
Armoede wordt vaak gezien als risicofactor voor de opvoedingssituatie. Een opeenstapeling van risicofactoren
in en rond de opvoedingssituatie zoals lage opleiding, gebrek aan toegang tot voorzieningen, psychische
problemen, stress of huiselijk geweld, brengt een aanzienlijk risico met zich mee voor kinderen in hun
maatschappelijk functioneren.30
Volgens Rispen hoort armoede bij de belastende gezinsomstandigheden die behalve dat ze een risicofactor
vormen voor de ontwikkeling van het kind, ook de kwaliteit van het ouderlijk handelen beïnvloeden.
Protectieve factoren kunnen een tegenwicht vormen in de zin van vergroting van de draagkracht van ouders
en/of vermindering van de draaglast, b.v. steun vanuit de omgeving of een goede ouder-kindrelatie.31
Armoede kan voor ouders benoemd worden als stressfactor. Een actieve probleemgerichte of emotiegerichte
copingstijl van ouders blijkt effectief te zijn omdat het samengaat met een opvoedingsstijl die gekenmerkt
wordt door autoritatieve controle en ondersteuning. Met deze copingstijl kunnen ouders mogelijk de
armoedesituatie van hun kinderen verlichten, waardoor zij minder tekorten ervaren. Dit kan bv. gaan om het
aanvragen van vergoedingen, het organiseren van een goedkoop kinderfeestje, dingen oplossen met humor of
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relativeren. Ouders kunnen op die manier een buffer vormen tegen de negatieve effecten van armoede voor
hun kinderen. Bovendien is de kans groot dat kinderen de copingstijl van hun ouders overnemen.32
Ook in het rapport van T. Nederland33 wordt gesteld dat armoede niet hetzelfde effect heeft op alle gezinnen
en alle ouders. Bij een aantal gezinnen is armoede niet meer dan een zuiver financieel probleem. De ouders in
deze gezinnen zijn in staat redelijk goed met de situatie om te gaan en vertonen bijna geen tekenen van
depressie. Deze gezinnen zouden werkelijk geholpen zijn met een beetje financiële steun. In andere gezinnen
echter is het probleem veel ingewikkelder. Deze ouders gaan gebukt onder een opeenstapeling van
tegenslagen en falen in het leven en hun armoede kan vergezeld gaan van ernstige psychologische stress en
andere soorten problemen. Voor deze gezinnen is alleen financiële steun of het aanbieden van werk niet
voldoende.

De theorie van schaarste
Recent onderzoek34 toont aan dat armoede het denkvermogen beïnvloedt. Schaarste, waar armoede en
geldgebrek onder vallen, zorgt ervoor dat een tunnelvisie ontstaat. Arme mensen zijn bezig te ‘overleven’, hun
denken en handelen wordt in beslag genomen door het geldgebrek. Door het constant ‘ballen in de lucht’
houden kan men zich moeilijker op andere zaken concentreren en is het lastig om complexe of lange
termijnbeslissingen nemen. De bandbreedte is teveel belast door de dagelijkse stress en zorgen die armoede
geeft. Schaarste kan daarmee ook de opvoeding negatief beïnvloeden. Door de stress weg te nemen,
verbeteren de denkfuncties en kunnen nieuwe ‘verbindingen gemaakt worden in het brein. Hierdoor kan nieuw
gedrag aangeleerd worden en is er meer ruimte voor nieuwe vaardigheden en voor het opbouwen van een
toekomst.

I M P L I CA T I E S

V O O R H E T O N D E R Z O EK

Centraal in het onderzoek onder de 14 gezinnen, staan de participatie van de kinderen en de uitgaven die
daarvoor gedaan (moeten) worden. Op grond van studies naar de effecten van armoede op kinderen kan
gesteld worden dat gebrek aan participatie op één of meerdere terreinen kan leiden tot sociale uitsluiting nu
en negatieve effecten voor de ontwikkeling en in de toekomst. In het onderzoek wordt geprobeerd de mate en
aard van de participatie van de kinderen en jongeren op de verschillende terreinen zo goed mogelijk in beeld te
krijgen. De driedeling basisbehoeften, maatschappelijke participatie en toegang tot grondrechten vormt
daarvoor een goed handvat. Ook is het belangrijk te vragen naar het welzijn, de ervaren gezondheid en de
beleving van armoede, zowel aan de ouders als aan de kinderen omdat dit iets zegt over de stress die de
armoede geeft en de wijze waarop ze ermee omgaan.
Daarnaast biedt dit kwalitatieve onderzoek de kans om in te zoomen op mogelijke factoren en mechanismen
die een rol spelen in de participatiemogelijkheden van de kinderen. Hoe staan de kinderen erin? Welke
oplossingen hebben zij zelf? Ook is er extra aandacht voor de mediërende rol van de ouder(s). Welke stress
ervaren zij? Wat zijn hun copingstrategieën? Zij gaan over het budget en de uitgaven voor de kinderen. Zij
moeten de participatie regelen, prioriteiten stellen en ondersteuning organiseren. Hoe gaan zij zelf om met de
(armoede)situatie? Wat doet schaarste met hen? Hoe communiceren ze met hun kinderen?
Voortgang: Hoe ontwikkelt de participatie van de kinderen zich in de drie jaar? Welke factoren en
mechanismen spelen daarin een rol?
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Dan had mijn moeder een som in haar hoofd. R. van Nistelrooij. KCW Oost Brabant Den Bosch 1998.
Aanpak kinderarmoede en sociale insluiting, onderzoek van het landelijke beleid. T. Nederland e.a. Verwey Jonker
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INLEIDING
Kinderen hebben rechten. In arme gezinnen kunnen deze rechten onder druk komen te staan. Van welke
voorzieningen kunnen gezinnen en kinderen gebruik maken? Hoe heeft het landelijk beleidskader ten aanzien
van armoede en kinderen zich de laatste jaren ontwikkeld? Wat is kindgericht armoedebeleid? Hoe ziet het
beleid eruit in de 5 betrokken gemeenten? Wat is hun visie op armoede? Wat is hun visie op armoede en
kinderen? Wat zijn speerpunten en wat is er concreet zichtbaar? Hoe werken zij samen en ondersteunen zij
particuliere initiatieven die er zijn in hun gemeente? Wat is er veranderd met de transitie van overheidstaken
en de invoering van de participatiewet? Deze vragen zullen beantwoord worden in het navolgende hoofdstuk.

DE

RECHTEN VAN HET KIND

Ieder kind heeft recht op een levensstandaard die voldoende is voor zijn of haar lichamelijke, geestelijke,
intellectuele, zedelijke en maatschappelijke ontwikkeling. Ouders zijn primair verantwoordelijk voor de
levensomstandigheden van het kind maar de overheid moet hen hierbij helpen door bijstand en ondersteuning
zodat het kind op zijn minst voldoende eten en kleding en adequate huisvesting heeft. (Art. 27). Ieder kind
heeft het recht op voorzieningen voor sociale zekerheid. Voorbehoud: Nederland geeft kinderen geen eigen
aanspraak op sociale zekerheid maar regelt dit via de ouders.35 Eerder genoemde rechten op toegang tot
onderwijs (Art. 28) , gezondheid en gezondheidszorg (Art. 24) en recreatie (Art.31) hangen hier mee samen.
Unicef rapporteerde in 2005 dat in de meeste ontwikkelde landen het aantal kinderen dat opgroeit in armoede
is gestegen.36

LANDELIJK

B EL E I DS K A D E R A R MO E D E E N K I N D E R E N

Landelijk beleidskader 2007-2012
In 2007 constateerden T. Nederland e.a. dat het algehele beleidskader ter voorkoming en verlichting van
kinderarmoede en sociale uitsluiting in Nederland als zwak kan worden beschouwd. Er is geen omvattende
beleidsverantwoordelijkheid voor dit probleem.37
Eind 2007 wordt voor het eerst geld uitgetrokken voor specifiek beleid ten behoeve van arme kinderen. Zowel
in 2008 als in 2009 werd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid veertig miljoen euro
beschikbaar gesteld aan gemeenten, de zogeheten Aboutaleb-gelden, om het aantal kinderen dat door
armoede niet deelneemt aan culturele en sportactiviteiten te halveren. Het SCP-rapport38 dat dit beleid
evalueerde, constateert dat de doelstelling niet is gehaald. De participatie van kinderen is sterk afhankelijk van
de participatie van ouders. Ook geeft het SCP als aanbeveling mee dat gemeenten zich zouden moeten richten
op specifieke doelgroepen. Men vroeg zich af of het niet behalen van de doelstelling kwam doordat het geld
niet geoormerkt was. De VNG stelt in 2012 in een reactie op de vraag van staatssecretaris de Krom van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid hierover dat (vrijwel) alle gemeenten uitvoering hebben gegeven aan de
maatschappelijke activering van kinderen en (…) dat de inzet en prioriteit die gemeenten toekennen aan
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www.kinderrechten.nl.
Child poverty in the rich countries, Innocenti Research Centre Florence 2005.
37
Aanpak kinderarmoede en sociale insluiting, onderzoek van het landelijke beleid. T. Nederland e.a. Verwey Jonker
Instituut 2007.
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Kunnen meer kinderen meedoen? Veranderingen in de maatschappelijke deelname van kinderen, 2008-2010 A.
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armoedebestrijding groot is. Zij verwijst daarbij naar het feit dat lokale overheden, ondanks de economische
crisis, in hun plannen voor de jaren 2010–2012 relatief weinig bezuinigen op armoedebeleid.39

Landelijk beleidskader 2013-2016
De vierde NGO rapportage- update 201440 - vermeldt dat de Nederlandse overheid in de loop der jaren meer
oog heeft gekregen voor de gevolgen van armoede voor kinderen. Vooral de maatschappelijke participatie van
arme kinderen en sociale uitsluiting kregen daarbij extra aandacht.
In 2013 verschijnt het rapport van de Kinderombudsman met het advies aan gemeenten om een Kindpakket
samen te stellen, waarvan de onderdelen rechtstreeks ten goede komen aan de kinderen zelf, zoals vervoer,
bibliotheekpas of zwemles. Het kabinet trekt voor dat jaar 20 miljoen euro extra uit voor het tegengaan van
armoede en het aanbieden van schuldhulp. Dit geld wordt voor het grootste deel toegevoegd aan het
Gemeentefonds. Daarbij doet Klijnsma een beroep op gemeenten om dit extra geld bij voorrang in te zetten
voor kinderen uit arme gezinnen.41
De jaren erna wil het kabinet het armoede- en schuldenbeleid verder intensiveren en stelt daartoe in 2014 € 80
miljoen, in 2015 €90 miljoen en voor 2016 en latere jaren € 100 miljoen extra ter beschikking. Een groot deel
van deze middelen wordt beschikbaar gesteld aan gemeenten die primair verantwoordelijk zijn voor het
armoede- en schuldenbeleid. Steeds is de boodschap om speciale aandacht te geven aan de positie van
kinderen en preventie en vroegsignalering van armoede en schuldenproblematiek te stimuleren. Het kabinet
zal daarbij brengt de ervaringen met (vormen van) een Kindpakket in kaart brengen. Het kabinet wil zo
gemeenten ondersteunen bij de vormgeving van het armoedebeleid.

G E M E E N T EL I J K

A RM O E D E B E L E I D

Gemeentelijk kindgericht armoedebeleid
Uit onderzoek42 naar Kindpakketten uitgevoerd eind 2015 in opdracht van staatssecretaris Klijnsma, blijkt dat
vrijwel alle onderzochte gemeenten, 93 procent, de genoemde extra middelen benutten voor financiering van
het Kindpakket. Overigens hanteren gemeenten niet altijd de term Kindpakket, terwijl wel sprake is van een
bundeling van kindvoorzieningen met soortgelijke strekking. Het ‘hart’ van het Kindpakket wordt bijna altijd
gevormd door voorzieningen voor maatschappelijke participatie, school en - iets minder vaak - vervoer. Diverse
gemeenten zijn hiervoor een samenwerking aangegaan met maatschappelijke partners als het
Jeugdsportfonds, Jeugdcultuurfonds en Stichtingen Leergeld. Ongeveer de helft van de gemeenten biedt ook
voorzieningen voor levensonderhoud aan, zoals zomer- en winterkleding, schoenen en voedsel. Niet in alle
gevallen verloopt dit dan via het Kindpakket. De meeste voorzieningen uit de Kindpakketten van de gemeenten
zijn beschikbaar voor alle kinderen tot 18 jaar. Daarnaast zijn bepaalde voorzieningen bestemd voor specifieke
doelgroepen. Dit speelt bijvoorbeeld bij voorzieningen voor vervoer, zoals een fietsregeling voor brugklassers
of gratis openbaar vervoer voor jongeren van 16 en 17 jaar die naar het MBO gaan. Voor het afbakenen van de
doelgroep van het Kindpakket hanteren alle gemeenten een inkomensgrens, meestal is dit 120% van het
sociaal minimum. Ondanks inspanningen van de gemeenten, blijft 40% van de kinderen nog buiten beeld. Om
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Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting. Brief van de staatssecretaris van sociale zaken en
werkgelegenheid aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 juli 2012.
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Onderzoek naar Kindpakketten, eindrapport in opdracht van het ministerie van SZW, Amersfoort november 2015.

SPEELRUIMTE Stichting De Vonk 2017

29

dit te verbeteren zoeken gemeenten in toenemende mate samenwerking met maatschappelijke partners en de
sociale wijkteams.
Per 1 januari 2015 mogen de gemeenten geen categoriale bijstand meer verstrekken en is de nadruk komen te
liggen op individuele aanvullende inkomensondersteuning, (bijzondere bijstand). Verschillende gemeenten
hanteren daarbij maatwerk waarbij niet naar het netto inkomen maar naar het besteedbaar inkomen wordt
gekeken, bijvoorbeeld in verband met een schuld(regeling) van het huishouden. Individueel maatwerk geeft de
mogelijkheid om de problematiek van de belanghebbende op een integrale manier aan te pakken.43 In het
eindrapport44 staan hiervan diverse voorbeelden beschreven.

Armoedebeleid Rotterdam
De gemeente Rotterdam kiest in het coalitieakkoord 2014-201845 voor een hervorming van het
armoedebeleid, waardoor werken altijd loont en ondersteuning terechtkomt bij de Rotterdammers die het
echt nodig hebben. Gekozen wordt voor maatwerk, waarbij ouderen en kinderen prioriteit hebben. Er is geen
visie op armoede en kinderen. Gezinnen komen niet meer in aanmerking voor individuele inkomenstoeslag. De
kwijtschelding van gemeentelijke belastingen wordt afgebouwd naar 50%. De toelagen van Sociale Zaken en
Werk voor o.a. schoolkosten vervallen. Wel is er de Rotterdampas, waarbij men korting kan krijgen op
entreegelden en b.v. bij de aanschaf van sportkleding. Bij Meedoen in Rotterdam, voorheen stichting Leergeld,
is eind 2015 vanwege de vele aanvragen het toekenningsbeleid sterk versoberd. Het Fonds Bijzondere Noden
Rotterdam springt niet meer bij, bij dreigende huisuitzettingen.

Armoedebeleid Tilburg
De gemeente Tilburg heeft een meerjarenbeleidsplan 2013-2017 ten behoeve van de aanpak van armoede46.
Het is het vervolg op de uitvoeringsprogramma’s ‘Cirkel doorbreken’. Uit de evaluatie hiervan blijkt dat men
trots is op de mogelijkheden binnen en de uitvoering van het armoedebeleid. Professionals geven aan dat een
meer pragmatische werkwijze, waarbij hen meer handelingsruimte en vertrouwen wordt geboden, ertoe kan
bijdragen dat de problematiek vermindert. Een behoorlijk aantal inwoners gaat zelf op zoek naar de
kleinschalige oplossingen om armoede te ontstijgen. Er is de constatering dat nog onvoldoende verbinding is
gelegd tussen deze eigen krachtinitiatieven, informele ondersteuning en de (gemeentelijke) instrumenten.
De gemeente Tilburg vindt dat kinderen ‘niet de dupe mogen worden van de financiële problemen binnen een
gezin’. Zij wil de Tilburgse kinderen en gezinnen daarom een basis geven om naar vermogen mee te doen aan
de samenleving: op school, door werk, en in hun vrije tijd. Zo nodig ondersteunen ze hen ook financieel. Zij wil
daarvoor drempels slechten om het gebruik en bereik van de bijzondere bijstand te vergroten en wil investeren
in samenwerking tussen informele en formele ondersteuning. De Meedoenregeling47 wordt uitgebreid naar
een inkomensnorm van 130%. De subsidie aan stichting Leergeld, Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds wordt
gecontinueerd. Er komt een experiment voor een vorm van basisinkomen. Er zullen een armoedemonitor en
een minima-effectrapportage uitgebracht worden.

Armoedebeleid Oss
Oss heeft recentelijk een kadernota48 2016-2019 uitgebracht. Oss wil de extra middelen van het Rijk volledig
gebruiken om kwetsbare groepen te compenseren. Zij gaat meer dan ooit de nadruk leggen op maatwerk met
43
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als doel zoveel mogelijk mensen te laten participeren. Bij voorkeur wordt het instrument van de bijzondere
bijstand ruim ingezet om iedereen op maat te kunnen ondersteunen. Het gebruik hiervan wil ze vergroten van
65% naar 80% in 201649. In 2016 start een maatwerkproef voor multiproblematiek. In samenwerking met het
Instituut voor Publieke Waarden gaat zij op zoek naar de bureaucratische belemmeringen van inwoners en
gezinnen met complexe problemen. Twee keer per jaar vindt een breed armoede-overleg plaats met alle
betrokken organisaties van het flankerend armoedebeleid. Er komt een experiment voor een vorm van
basisinkomen voor bijstandsgerechtigden. Oss heeft de participatieregeling Meedoen is Belangrijk50 voor
gezinnen tot 120% van de bijstandsnorm. Kwetsbare jongeren tussen de 16-27 jaar, ook zonder uitkering, zijn
binnen de gemeente een doelgroep met prioriteit. De gemeente werkt intensief samen met partijen in het veld
en richten zich op een minimale startkwalificatie en/of (economische) zelfstandigheid.

Armoedebeleid Helmond
De gemeente Helmond geeft in het coalitieakkoord 2014-201851 aan dat zij aandacht heeft voor kinderen en
voor eerdere signalering en preventie van schulden. Het armoedebeleid is gericht op participatie in de
samenleving. Het gaat erom dat mensen uiteindelijk uit hun slechte financiële situatie komen. Zij trekt jaarlijks
€ 1 miljoen uit voor intensivering van het armoedebeleid. Helmond heeft een aparte portefeuille
armoedebeleid en er wordt vanaf juni 2015 uitvoering gegeven aan de minimanota ‘Meer voor wie minder
heeft’. De inkomensgrens om in aanmerking te komen voor individuele bijzondere bijstand en voor de
participatieregeling voor schoolgaande kinderen gaat omhoog van 110% naar 120% van de bijstandsnorm. De
subsidie aan de Formulierenbrigade, Super Sociaal en de Ruilwinkel wordt in stand gehouden tot en met 2018.
De gemeente wil toe naar een eenmalige inkomenstoets voor meerdere regelingen die langere tijd geldig is. Zij
wil o.a. projecten op basisscholen en middelbare scholen subsidiëren. Zij stimuleert en faciliteert de inzet van
ervaringsdeskundigen en zelfhulp.

Armoedebeleid Bernheze
Bernheze zegt in het bestuursprogramma 2014-201852 de strijd tegen armoede op inventieve en creatieve
wijze voort te zetten samen met de intergemeentelijke sociale dienst Optimisd53. Hierbij betrekken zij het
maatschappelijk middenveld zoals Stichting Leergeld, SchuldHulpMaatje en ambassadeurs tegen armoede. Er is
de regeling Maatschappelijke Participatie voor schoolgaande kinderen. In een brief van 2016 worden
aanvullende maatregelen voorgesteld die uitmonden in een armoedenota. Men wil meer mensen bereiken.
Het gebruik van regelingen van Bernheze blijft achter bij de andere gemeenten die deelnemen aan de ISD. De
gemeente Bernheze wil ook aandacht houden voor kinderen in armoede en particuliere initiatieven gericht op
ondersteuning van kinderen in armoede stimuleren. Door de hardheidsclausule iets vaker toe te passen als het
kinderen betreft, kan in individuele schrijnende situaties een hoger kostendekkend bedrag toegekend worden.
Aanvullend wil zij met het Sociaal Team en Basisteam Jeugd en Gezin verder afspraken maken over het
indienen van aanvragen voor het Maatschappelijk Ondersteuningsfonds Bernheze zodat professionals direct
kunnen adviseren wat nodig is voor een cliënt. Er komt een Kindpakket+ waarin extra voorzieningen worden
aangeboden. Het betreft niet alleen regelingen van de overheid maar ook van andere organisaties en
particuliere initiatieven. In Bernheze wil men kijken naar de inzet van scholen, de Kringloopwinkel en verdere
samenwerking met en ondersteuning van Stichting Leergeld. Om te stimuleren dat particuliere initiatieven
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ontwikkeld worden en zodoende meer kinderen bereikt worden, stellen zij voor deze te ondersteunen als ze
zich richten op kinderen in armoede.

TRANSITIES

E N P A R T I C I P A T I E W ET
Per 1 januari 2015 hebben omvangrijke stelselwijzigingen plaats gevonden als gevolg van de decentralisaties
van zorg, jeugdhulp en werk.54


De AWBZ is deels overgegaan naar de WMO en de Zorgverzekeringswet. Gemeenten zijn
sinds 1 januari 2015 via de WMO verantwoordelijk voor ondersteuning en begeleiding van
hun burgers.



Transitie van de jeugdzorg. Gemeenten hebben een jeugdhulpplicht: kinderen tot 18 jaar
ontvangen de hulp die nodig is. Kinderen die op grond van ernstige beperkingen hun
verdere leven 24-uurs zorg of permanent toezicht nodig hebben, houden aanspraak op de
Wet langdurige zorg (Wlz).



Invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015. Doel van de Participatiewet is om
meer mensen, ook diegenen met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen. De wet
richt zich op de doelgroepen van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW), de Wajong en
de Wet Werk en Bijstand (WWB).

I M P L I CA T I E S

V O O R H E T O N D E R Z O EK

De speerpunten in het gemeentelijk armoedebeleid ten behoeve van kinderen en jongeren en de vormgeving
en uitvoering van het beleid worden mede ingekaderd door de landelijke aandacht en aanbevelingen en het
geld dat het Rijk hiervoor beschikbaar stelt. Het is echter geen dwingend beleid en gemeenten kunnen hierin
hun eigen keuzes maken. Daardoor zie je dat zowel het beleid als de uitvoering per gemeente heel verschillend
zijn.
De decentralisaties en de invoering van de participatiewet per 1 januari 2015 hebben direct gevolgen voor de
zorg en de ondersteuning die de gezinnen ontvangen. Wat merken de gezinnen daar direct van met betrekking
tot het besteedbaar inkomen en de participatie van de kinderen? Welke factoren en mechanismen spelen
hierin een rol?
Evaluaties zoals het onderzoek naar implementatie van het Kindpakket, maar ook van lokaal armoedebeleid
zoals die bijvoorbeeld in Tilburg en Helmond plaatsvonden, geven aan waar dilemma’s, vragen,
discussiepunten en afwegingen zijn. Deze items vormen een mooie ‘bril’ in dit kwalitatieve onderzoek om
ermee naar de formele en informele steun te kijken. Ik onderscheid er (tenminste) twee: De dynamiek tussen
enerzijds de ‘standaardregelingen’ zoals participatieregelingen en de behoefte (soms) maatwerk te willen
leveren. Dit laatste kan met bijzondere bijstand. Als het gaat om participatie weten we dat er in een gezin soms
meer nodig is dan geld. Welke factoren en mechanismen spelen hierin een rol?
De samenwerking en wisselwerking tussen publiek en particulier. Het gaat bij het particulier initiatief om de
ingeburgerde stichtingen, zoals de stichting Leergeld, gefaciliteerd door de gemeente, maar ook om kleine
initiatieven waar ouders soms zelf deel van uitmaken, zoals Facebook-groepen. Welke invloed heeft dit
samenspel op de participatie van kinderen? Welke factoren en mechanismen spelen hierin een rol?
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3. Theoretisch kader

Figuur 1: Theoretisch kader

In het onderzoek staat de participatie van de kinderen en jongeren centraal. Het gaat om basisbehoeften,
sociale participatie en toegang tot grondrechten. (zie centrale cirkel met rode tekst)
Een 5 tal factoren (en wellicht nog andere) zijn hierop van invloed en interacteren hiermee en interacteren met
elkaar. (Zie blauwe cirkels met zwarte tekst)



De ontwikkeling van het besteedbaar inkomen. Dit bepaalt deels de mogelijkheden en
beperkingen om uitgaven voor de kinderen te doen.



De rol van de ouders. Coping- en opvoedingsgedrag is van invloed op het budgetteren en
de keuzes die ouders (kunnen) maken ten aanzien van de uitgaven voor participatie van
hun kinderen.



De kinderen en jongeren zelf. Welke wensen hebben zij, welke mogelijkheden hebben zij
om te participeren en met de beperkingen van het lage gezinsinkomen om te gaan.



Het veranderend beleid en regelgeving: De veranderingen in de sociale zekerheid, de
jeugdzorg en de WMO hebben hun invloed op de mogelijkheden van (financiële)
ondersteuning vanuit de overheid.



Het sociaal netwerk. Welke hulp- en ondersteuning ontvangen de ouders en de kinderen
vanuit de omgeving: familie, particulier initiatief, lotgenoten.
SPEELRUIMTE Stichting De Vonk 2017
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4. Onderzoeksrapportage

In september 2013 is met de werving van respondenten begonnen. De werving verliep in eerste instantie via
het eigen netwerk. In de steden Rotterdam waren dat de MA-instelling Stichting Mara Projecten, de
Rotterdamse Sociale Alliantie Rosa en de Sociale Alliantie. In Tilburg werd geworven via het Platform Sociale
Zekerheid en SchuldenVrijMaatje. Werving gebeurde met behulp van wervingsfolders, uitgedeeld of via de
mail. Ook werden oproepen gedaan op de website en via Sociale Media. Het bleek niet gemakkelijk te zijn om
gezinnen te vinden die hun verhaal wilden doen. Daarom hebben we na enkele maanden de zoeklocaties
uitgebreid met Helmond en Oss en omgeving, waar De Vonk ook bestaande contacten heeft.

I N T E R M ED I A I R S
In Rotterdam maakte een lid van de Rotterdamse Sociale Alliantie Rosa zich sterk om gezinnen te vinden. In
Tilburg waren dit een collega, medewerkers van de thuiszorginstelling Thebe en een vrijwilliger van het
parochiële steunfonds Noodzaak. In Helmond hielp ons de coördinator van de Ruilwinkel van Humanitas aan
geschikte gezinnen. In Oss verliep de werving via het Maatjesproject ‘Er zijn voor jou’. Individuele werkers die
èn directe contacten met gezinnen hebben, bekend zijn met het werk van De Vonk en het onderzoek èn het
thema een warm hart toedragen, bleken de geschikte intermediairs te zijn om de onderzoeker met de gezinnen
in aanraking te brengen. Vanaf november 2013 vonden de eerste interviews plaats. In juli 2014 werden de
laatste interviews van de eerste ronde gehouden. In 2015 zijn twee gezinnen afgevallen, één vanwege
verhuizing naar het buitenland, de andere wilde geen drie keer meedoen. Hiervoor is één extra gezin in de
plaats gekomen. Uiteindelijk is doorgegaan met 14 gezinnen. In 2015 is gewacht tot augustus met de
interviews, in verband met de invoering van de participatiewet. In 2016 zijn de interviews ook in augustus en
enkele in september afgenomen.

De interviews hadden alle bij de respondenten thuis plaats. De intermediairs gaven de contactgegevens door
en de onderzoeker maakte een afspraak met het gezin. De interviews met de ouders namen 1,5 tot 3 uur in
beslag. Een enkele keer werd het interview ‘geknipt’ en een vervolgafspraak gemaakt. Behalve met de ouders,
is in totaal met 14 kinderen gesproken. Wanneer de ouders benaderd waren, waren zij ook echt gemotiveerd
voor het onderzoeksonderwerp. Slechts twee keer is er afgezegd en dat vanwege een geldige reden. De
deelnemende ouders ontvingen voor het interview een cadeaubon en een bloemetje. Aan de hand van een
uitgebreide vragenlijst, waarin nadrukkelijk ruimte was voor nieuwe invalshoeken, deden zij hun verhaal.

POSITIEF
De interviews verliepen bij iedereen steeds in een goede sfeer. Bij navraag bleek dat alle ouders het interview
prettig of neutraal hadden gevonden. Het zette hen ook aan over hun situatie na te denken en dat werd als
positief ervaren. Respondenten waren, wanneer hen dat lukte, bereid inzage te geven in de financiën en de
bestedingen voor de kinderen. Zij waren open over de opvoeding, de uitgaven voor de kinderen en wat zij
moeilijk vonden. Zij schroomden niet hierin ook kritisch naar zichzelf te zijn. De interviews met de kinderen
maakten indruk op de onderzoeker vanwege de ‘aangrijpende’ verhalen.

I N T E R V I E W O M G E V IN G
De interviews werden bij de gezinnen thuis afgenomen. Meestal gebeurde dit onder schooltijd, zodat de
ouders in alle rust konden praten. Enkele keren moest het interview op het laatst wat versneld worden, omdat
de kinderen van school gehaald moesten worden. In de meeste gevallen konden onderzoeker en
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respondent(en) rustig aan een tafel zitten, waar ook gelegenheid was om te schrijven. Er was dan ook koffie of
thee, soms met een koekje. Bij sommigen was er iets extra’s, gebakken cake of een schaaltje koekjes van de
Voedselbank. Soms was er nauwelijks een goede stoel om op te zitten. In een derde van de interviewsituaties
was er het eerste jaar onrust. Het kon gaan om een kind dat (ziek) thuis was, elektriciteit die niet goed werkte,
stress vanwege een gesprek met hulpverlener, het bericht dat er een fiets gestolen was, een vermaning naar
buurkinderen die aanbelden, een ongediertebestrijder die een muizenplaag moest verhelpen. Het tweede en
derde jaar was het rustiger en ‘vertrouwder’ voor zowel de interviewer als de geïnterviewden. In het tweede
en derde jaar waren hier en daar verbeteringen zichtbaar in de inrichting van het huis; nieuw of tweedehands
aangeschaft meubilair, een studieplek, een computer.

De interviews zijn alle opgenomen met een voicerecorder. De respondenten hadden daar geen bezwaar tegen
en anonimiteit werd toegezegd. De interview-vragenlijst bevatte voornamelijk open vragen. (Zie bijlage I) De
interview-vragenlijsten van 2015 en 2016 kwamen overeen qua structuur en vragen. In 2015 en 2016 zijn daar
een 11-tal beoordelingsvragen aan toegevoegd. (Zie bijlage II). De standaardvragen betroffen enkele gegevens
als leeftijd, opleiding, inkomsten en uitgaven. Bedragen van inkomsten en uitgaven waren in de meeste
gezinnen beschikbaar. In enkele gezinnen ontbraken gegevens of waren verouderd omdat er geen eigen
overzicht of een overzicht van een bewindvoerder of budgetbegeleider voorhanden was. Het betekent dat over
dit deel met enkele geschatte gegevens gewerkt is. Het tweede en derde jaar waren meer gegevens
beschikbaar. De interviews van ouders en kinderen zijn woordelijk uitgetypt. De interviews zijn kwalitatief
gelabeld en in Excel zijn data-overzichten gemaakt. Van hieruit zijn jaarlijkse tussentijdse rapporten
geschreven. Hiermee is het eindrapport gevormd en zijn casussen toegevoegd.

REDEN



Van de 14 gezinnen gaat het om 4 allochtone gezinnen van niet-westerse afkomst. Het
gaat om twee Marokkaanse gezinnen, één Afghaans gezin en één gezin uit Kaapverdië.
Daarnaast is één gezin is van Belgische afkomst, één gezin van Italiaanse afkomst. Zeven
gezinnen zijn van Nederlandse afkomst. Eén alleenstaande ouder heeft een Surinaamse
moeder.



Het betreft 5 tweeouder gezinnen en 9 alleenstaande oudergezinnen. In 7 gevallen gingen
er één of meerdere scheidingen vooraf aan de huidige situatie.



In de gezinnen zijn 1 tot 5 kinderen. In twee gezinnen wonen niet alle kinderen thuis
vanwege gedwongen of vrijwillige uithuisplaatsing. Van de kinderen van gescheiden
ouders hebben enkelen wel, enkelen geen of heel weinig contact met de vader.



In vijf gezinnen zijn inwonende kinderen ≥ 18 jaar. In drie gezinnen zijn kinderen ≥ 18 jaar
die elders wonen. Hierbij gaat het in twee gevallen om kinderen uit een vorige relatie.
Twee kinderen uit één gezin wonen afwisselend bij hun vader en hun moeder (gegevens
van 2014).



Vijf gezinnen wonen in Helmond, vier in Tilburg, twee in Rotterdam, twee in Oss en één in
gemeente Bernheze

OM MEE TE DOEN

De reden dat mensen mee wilden doen aan het interview zijn verschillend. Het zegt in een aantal gevallen ook
iets over wat respondenten ‘hoog’ zit. Dit komt terug tijdens het gesprek. Aandacht vragen voor armoede is bij
meer dan de helft van de respondenten de reden. Bij sommigen klinkt dit als een aanklacht. Men wil de
36

overheid, anderen laten zien hoe moeilijk het is, wat voor onrecht armoede is of wat uithuisplaatsing betekent.
Bij anderen is het meer de praktische inslag: tips krijgen van anderen, zien hoe anderen het doen, laten zien
hoe het ook kan. Principieel kan ook. Iemand wil de nuance laten zien, dat armoede niet alleen maar een
‘klaagverhaal’ is, maar dat je ook gelukkig kunt zijn. Enkelen doen mee omdat ze gevraagd zijn door een
intermediair. Die willen ze van dienst zijn, omdat die hen ook goed helpt. Verder willen mensen hun ervaringen
delen.
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5. Bevindingen en casuïstiek

In dit hoofdstuk worden de bevindingen van het onderzoek onder de 14 gezinnen beschreven. Er zijn 5
subhoofdstukken waarin telkens één thema wordt uitgewerkt:



Besteedbaar inkomen



Bestedingen voor de kinderen



Overheidssteun en hulp van instanties



Coping en ondersteuning



Participatie van de kinderen

DE OPBOUW VAN DE SUBHOOFDSTUKKEN IS GELIJK EN ALS VOLGT OPGEBOUWD:
A. Beschrijving van het thema.
 Algemeen: welke factoren en mechanismen spelen bij dit thema een rol?
 Ontwikkeling over drie jaar: hoe heeft zich dit ontwikkeld in de 14 gezinnen in de
drie jaar van het onderzoek: 2014-2015-2016
B. Twee of drie casussen van gezinnen die voor dit thema illustratief zijn en extra uitgewerkt
zijn. Deze casussen worden kort ingeleid.
C. Beschouwing op het thema. Wat hadden deze gezinnen nodig? Wat heeft hen wel en niet
geholpen? Wat zou hen geholpen hebben om de participatie van hun kinderen te
verbeteren?
D. Samenvatting
Hoofdstuk 5.1

Hoofdstuk 5.2

Hoofdstuk 5.3

Hoofdstuk 5.4

Hoofdstuk 5.5

Besteedbaar
inkomen

Bestedingen voor de
kinderen

Overheidssteun en
hulp van instanties

Coping en
ondersteuning

Participatie van de
kinderen

Van armoede naar
‘normaal leven

Winterjas van 70
euro

Handtekening op
pagina 12

Geen drie dingen op
brood

Spaarpotjes voor de
toekomst

Rijk met 50 euro
leefgeld

Binnenspeeltuin

Meedenken over de
kosten

Huisdier van
Nederland

Jullie altijd met dat
geld

Eindelijk weer op
vakantie

De kinderen eten
zonder controle!

Pokemons vangen

Twee kampen

Wat hadden deze
gezinnen nodig?

Wat hadden deze
gezinnen nodig?

Wat hadden deze
gezinnen nodig?

Wat hadden deze
gezinnen nodig?

Wat hadden deze
gezinnen nodig?

Samenvattende
beschouwing

Samenvattende
beschouwing

Samenvattende
beschouwing

Samenvattende
beschouwing

Samenvattende
beschouwing
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ALGEMEEN
Laag besteedbaar inkomen
De ouders uit het onderzoek hebben een laag besteedbaar inkomen. Hun persoonlijke levensgeschiedenis
speelt hierin een rol. Dat is bij de negen alleenstaande ouders meestal een scheiding waardoor de ouder alleen
voor de opvoeding staat en de combinatie met werken moeilijk is. Ook lichamelijke of psychische klachten, een
lage opleiding of kinderen die extra zorg behoeven zijn beperkingen om inkomsten uit betaald werk te
verwerven. Ziekte, werkloosheid, schulden of een combinatie hiervan kunnen er ook de oorzaak van zijn dat
het besteedbaar inkomen laag is. Huidige maatschappelijke factoren bv. bezuinigingen in de zorg, maken dat
het moeilijk is om werk te krijgen en te behouden. Door genoemde oorzaken zijn veel van deze ouders (deels)
afhankelijk van een WWB55, Wajong-uitkering56 of WIA57. Eén ouder werkt in een WSW58 verband. Twee ouders
zijn bezig een eigen bedrijf op te starten, maar dit levert hen nog te weinig inkomsten op. Zij vroegen in 2014
geen aanvullende bijstand aan.

Herkomst van het inkomen
Van de veertien onderzochte gezinnen ontvangen in 2014 vier gezinnen hun inkomen geheel of gedeeltelijk uit
werk, twee gezinnen hebben een Wajong-uitkering en acht gezinnen hebben een volledige uitkering vanuit de
WWB, in 2015 vanuit de Participatiewet. In 2015 en 2016 bleef deze verdeling naar gezinstype en
inkomstenbron gelijk.

Figuur 2: Herkomst van het inkomen naar gezinstype van de veertien gezinnen in 2014. In 2015
en 2016 bleef deze verdeling gelijk.

Inkomsten en uitgaven
De tweeoudergezinnen hebben met toeslagen gemiddeld in 2014 een bedrag van 1635 euro59 per maand. De
eenoudergezinnen 1524 euro. Aan vaste lasten zijn de tweeoudergezinnen gemiddeld 1117 euro kwijt, de
55

Wet Werk en Bijstand. Per 1 januari 2015 vervangen door de Participatiewet.
Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.
57
Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.
58
Wet Sociale Werkvoorziening. Per 1 jan. 2015 kunnen daar geen mensen meer instromen.
59
Alle bedragen in dit onderzoeksrapport zijn afgerond op hele euro’s.
56
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eenoudergezinnen gemiddeld 1012 euro. Het gaat om de ‘gewone’ vaste lasten: woonlasten: huur, gas, water,
elektra en de zorgverzekering, telefoon, kabel en internet (TKI) en verzekeringen: brand, inboedel, WAverzekering en uitvaartverzekering (BIWU).

Schulden
Op één na alle gezinnen hebben schulden. Deze variëren van kleine overzichtelijke schulden tot zeer grote
onoverzichtelijke schulden. De kleinere schuldbedragen gaan van 1000 tot 5000 euro, de grotere schulden tot
rond de 55.000 euro. Eén gezin met een restschuld van de verkoop van het huis had een schuld van 120.000
euro. De oorsprong van de grote schulden ligt in deze gezinnen in meeste gevallen in het verleden. Het gaat
dan om een opeenstapeling van bijvoorbeeld een studieschuld, huur- en energieschulden, premie en boetes
zorgverzekering, teveel ontvangen toeslagen, wanbeheer PGB60, terug te betalen toeslagen en leningen die zich
opstapelen. Bij de schulden tot 5000 euro gaat het in deze gezinnen relatief vaak om teveel ontvangen
kinderopvangtoeslag. Verder om diverse leningen van particulieren, gemeentelijke kredieten voor
inrichtingskosten of duurzame goederen. Twee gezinnen zitten in 2014 in een schuldhulptraject. Zeven
gezinnen proberen zelf of met hulp van beschermingsbewind61 of budgetbeheer schulden af te lossen. Eén
alleenstaande ouder lost zelf een schuld van 12.000 euro af. Bij vier gezinnen is in 2014 nog geen
schuldhulpverlening op gang gekomen en is niet exact duidelijk hoe hoog het schudbedrag is.

Crisis
Voor het uitgaven en mogelijkheden die er zijn naar de kinderen toe, telt niet alleen de schuldenlast of het
schuldentotaal, maar vooral in hoeverre de financiële situatie het karakter heeft van een crisis of dat de situatie
enigszins stabiel is. Daar waar onoverzichtelijke schulden zijn die niet opgelost kunnen worden kan sprake zijn
van een crisis62. In 2014 verkeerden de ondervraagde gezinnen volgens deze definitie niet in een crisis en zat
geen van de gezinnen in een situatie van dreigende huisuitzetting of afsluiting van energie. In 2014 stond bij
vier gezinnen wel de ‘crisis om de hoek’ door onoverzichtelijke schulden of dreiging van uitzetting uit de
WSNP63 of de crisis was ‘net afgewend’ doordat op het nippertje beschermingsbewind opgestart was. Dat ging
in enkele gevallen gepaard met onveilige situaties door vechtscheidingen. Eén gezin was eerder acht maanden
afgesloten geweest van elektriciteit. Dit leidde tot schoolverzuim en bezorgdheid bij de kinderen.

Leefgeld
Leefgeld is in principe het bedrag dat overblijft voor boodschappen, wanneer de vaste lasten en aflossingen
betaald zijn. Soms is het leefgeld een vast geldbedrag dat door de bewindvoerder wekelijks of per maand
wordt gegeven. Soms is dit het geschatte bedrag dat ouders denken over te hebben per week om hun
boodschappen van te doen. Deze bedragen variëren in de gezinnen waar een zeker overzicht is, van 40 tot 100
euro per week. In de vier gezinnen waar onoverzichtelijke schulden zijn, is dit minder dan 40 euro. Enkele
gezinnen leefden in 2014 nagenoeg alleen van de kinderbijslag. In deze gezinnen is het een fictief bedrag, want
er is vaak ‘geen geld’. Ook in de andere gezinnen is soms sprake van ‘geen geld’. Ruim de helft van de gezinnen
kan in 2014 niet of soms niet rondkomen. De meerderheid maakt dan gebruik van één of andere vorm van
voedselhulp of zou dit willen maar komt niet (meer) in aanmerking.
60

Persoonsgebonden budget
De beschermingsbewindvoerder is er voor de persoon die onder bewind staat. Hij behartigd de financiële
belangen. Hier hoort ook bij dat de bewindvoerder er zorg voor moet dragen dat de schulden worden betaald.
62
Van een crisis is in termen van schuldhulpverlening sprake wanneer aan zekere betalingsverplichtingen niet meer
voldaan kan worden, er niet tijdig een betalingsregeling getroffen kan worden en deze gevolgd worden door
incasso’s, boetes en beslagleggingen. De betaling van huur, gas, water, licht en zorgverzekering komt dusdanig in de
knel dat afsluiting van één of meer van deze voorzieningen dreigt.
63
Wet Sanering Natuurlijke Personen.
61
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Vakantiegeld en kinderbijslag
Het vakantiegeld wordt uitgekeerd in juni en bedraagt 5% van het jaarinkomen. De kinderbijslag wordt per
kwartaal uitgekeerd: in januari, april, juli en oktober. Afhankelijk van de leeftijd van de kinderen bedraagt deze
in 2014 per kind 192 euro, (0 t/m 5 jaar) 233 euro (6 t/m 11 jaar) en 274 euro (12 t/m 17 jaar). Het aantal
kinderen heeft geen invloed op de hoogte van het bedrag per kind. Voorbeeld. Een gezin met 3 kinderen van 5,
8 en 12 jaar ontvangt per kwartaal 699 euro.

Krap
Het is krap, financieel heel krap voor de meeste gezinnen. De gezinnen houden in 2014 gemiddeld 55 euro per
week over als de vaste lasten betaald zijn. Het resterende bedrag wordt geheel besteed aan boodschappen
voor het eten, verzorgingsartikelen, wasmiddelen, fruit of een sapje voor school, een ijsje, maar ook een zalfje,
eigen bijdrage, calamiteiten. Met de kinderbijslag of het vakantiegeld moeten dan ook vaak nog rekeningen
worden betaald. Soms is er helemaal geen geld, bv. voor boodschappen, voor de bus of de reparatie van een
fiets. Sommige kinderen dragen te kleine of kapotte schoenen!

ONTWIKKELING

O VE R D R I E J A A R

Ontwikkeling inkomsten
In de periode van 2014 tot 2016 namen de inkomsten van enkele tweeoudergezinnen toe. Dit had te maken
met meer inkomsten uit werk. In één gezin vond de man die werkloos was geweest een nieuwe baan in de
transportsector. In een tweede gezin kwamen meer inkomsten uit het eigen taxibedrijf voort doordat twee
zonen voortaan in de weekenden mee hielpen in het bedrijf. Voor de eenoudergezinnen bleven de inkomsten
nagenoeg gelijk. De reden is dat het merendeel van de eenoudergezinnen een volledige uitkering WWB of
Wajong heeft en hierin verandert niet snel iets. Wel deden drie alleenstaande ouders mee in een re-integratietraject64, maar dat leverde vooralsnog geen nieuw werk op.

Ontwikkeling vaste lasten
De vaste lasten zijn in zijn totaliteit voor de gezinnen in deze drie jaar matig gestegen. De huur steeg 1,2%
gemiddeld per jaar. Hier stond tegenover dat de huurtoeslag per jaar 5% a 6% verhoogd is. Eén gezin heeft
geen huurtoeslag. De energiekosten bleven nagenoeg gelijk. De zorgpremie en het eigen risico stegen meer
dan de zorgtoeslag. Bedragen voor de zorgverzekering waren in 2014 moeilijk te achterhalen i.v.m.
boeteclausules. De premies voor brand-, inboedel-, WA- en uitvaartverzekering samen zijn in deze 3 jaar fors
gestegen met 50%. Telefoon-, kabel- en internetkosten, inclusief kosten voor een mobieltje, namen met enkele
euro’s toe. Drie gezinnen hebben een auto en hebben daarom extra lasten van de autoverzekering en de
wegenbelasting.

Leefgeld
Het percentage van het inkomen dat men kwijt was aan de ‘gewone vaste lasten’ daalde in deze jaren van 68%
naar 63% (tweeoudergezin) en van 66% naar 65% (eenoudergezin). Hierbij is voor aflossing van schulden een
bedrag van 70 euro gerekend. Het te besteden bedrag per week voor boodschappen ging in de gezinnen
gemiddeld iets omhoog. In 2014 hadden de ouders gemiddeld 55 euro in de week aan leefgeld. In 2015 was dit
66 euro en in 2016 werd dit 72 euro.

64

Als iemand een uitkering heeft of werk zoekt, kan de gemeente of het UWV daarbij helpen. Dit kan zijn met
behoud van een uitkering een werkstage lopen of een opleiding volgen als men geen geschikte diploma’s heeft.
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Figuur 3a: Indicatie voor de gemiddelde waarden van de inkomensbestanddelen in de 14
gezinnen in euro’s per maand.

Figuur 3b: Indicatie voor de gemiddelde waarden van de ‘gewone’ vaste lasten in 14
gezinnen in euro’s per maand.

De praktijk
Inkomens- en uitgavenplaatjes veronderstellen dat ouders vrij kunnen beschikken over hun inkomsten en
daarmee vrij hun uitgaven kunnen doen. Kenmerkend voor veel van de gezinnen is de ‘krapte’, het ‘afhankelijk’
zijn van anderen en het ‘gaten dichten’. Hierdoor gaat als het ware de hele boekhouding ‘schuiven’.
Rondkomen met een laag besteedbaar inkomen is dus vooral ook een ‘beheerprobleem’. Vier alleenstaande
ouders budgetteerden in 2014 zelf. Zij deden dit ‘op de cent’. Dit budgetteren kwam bij enkelen in 2015 en
2016 in de knel door drukte of psychische problemen. Zes hadden in 2014 hulp van een budgetbegeleider,
hadden bewindvoering of een boekhouder. Vier hadden in 2014 totaal geen overzicht over hun financiën. Dit
verbeterde enigszins toen er beschermingsbewind kwam.
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Meer of minder financiële ruimte
Meer financiële ruimte is er in 2016 voor de twee gezinnen door het vinden van een baan en meer inkomsten
uit het eigen bedrijf. Dit laatste is het gezin dat in 2016 de armoede achter zich kon laten. Een beetje meer
financiële ruimte is ontstaan in enkele gezinnen door gehele of gedeeltelijke aflossing van overzichtelijke
schulden of het succesvol afronden van een WSNP traject. Bij deze laatste bleef nog wel een ‘oude schuld’ over
van 8000 euro. Minder financiële ruimte is er waar de hoogte van het leefgeld gedaald is, door extra kosten,
meestal door zorg voor kinderen of calamiteiten of b.v. doordat een spaarpotje - verkregen door de verkoop
van het huis - leeg dreigt te raken.

Budgetbeheer en bewindvoering
Het krijgen van budgetbeheer65 of beschermingsbewind en een vast leefgeld geeft overzicht over het te
besteden budget en geeft grenzen aan de uitgaven. In enkele gezinnen gebeurde dit in 2015, in één gezin in
2016. Doordat men ontlast wordt van schuldeisers, van de chaos en de zorgen en omdat het leefgeld nu echt
als leefgeld gebruikt kan worden, ontstaat er een gevoel van rijkdom en rust. Dit betekent niet dat er ook
inzicht is in het gehele financiële plaatje inclusief de schulden. Deze ervaart men vaak als een last waar men
even van verlost lijkt en waarvoor men zich niet altijd direct verantwoordelijk voelt. Wanneer men erachter
komt dat de bewindvoerder zijn taak niet goed uitvoert, ontstaat een gevoel van wanhoop.

Discipline
Sommigen hebben zichzelf (meer) discipline aangeleerd waardoor schulden afgelost werden, ze beter leerden
budgetteren en beter rond konden komen. Anderen hebben door bewindvoering en een afgebakend budget
meer discipline aan moeten leren en zien dit als een bijkomend voordeel. Rondkomen wordt vaak verwoord
als: ‘Je hebt geen keuze, je moet het ermee doen.’ Er zit een belevingskant aan rondkomen, geven enkelen aan.
‘Als je stress hebt, is het moeilijker.’ En ‘Als je je zielig voelt, kom je niet rond.’

Welzijnsbeleving van de ouders
Enkele ouders lukt het, zoals eerder aangegeven, in deze drie jaar om hun inkomsten te verhogen of hun
schulden te verminderen. Hierdoor wordt hun besteedbaar inkomen verhoogd. Sommige anderen met
schulden krijgen bewindvoering waardoor zij minder stress ervaren en zij een vast leefgeld hebben. Dit brengt
vooral overzicht, rust en stabiliteit. De welzijnsbeleving van deze twee groepen ouders is hierdoor verbeterd. In
2016 zijn in alle gezinnen de schulden tenminste onder controle. De meerderheid van de gezinnen heeft
weliswaar kortdurende oplevingen door iets meer financiële ruimte of meer materiële ondersteuning, maar
structureel verandert er weinig. Enkele gezinnen gaan er financieel op achteruit doordat zij minder
ondersteuning vanuit het netwerk en/of meer zorgkosten hebben. In de meeste gezinnen fluctueert het.

Ontwikkeling rondkomen
In 2014 kunnen 8 gezinnen niet rondkomen. 6 gezinnen zeggen wel rond te kunnen komen maar dit kost veel
inzet van de ouders: heel strak budgetteren, alles met de fiets doen, soms extra geld vragen aan de
bewindvoerder, prioriteiten stellen. In 2016 kunnen nog steeds 8 gezinnen niet rondkomen. Dit zijn deels
andere gezinnen die weer meer kosten hebben voor kinderen met zorg of puberkinderen of door onvoorziene
kosten. Zij blijven afhankelijk van gratis voedsel en tweedehands kleding. De 6 gezinnen die nu wel rond
kunnen komen, zijn de genoemde gezinnen met meer inkomsten uit het eigen bedrijf of een nieuwe baan en
de gezinnen die hun schulden geheel of gedeeltelijk hebben afgelost. Eén gezin heeft bewindvoering gekregen
terwijl tegelijkertijd het ondersteunend netwerk is uitgebreid.

65

Bij budgetbeheer beheert een instantie bijvoorbeeld een budgetwinkel de inkomsten en betaalt daar de vaste
lasten van.
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Meer financiële ruimte
Waar meer financiële ruimte is, heeft dit een direct effect op het rondkomen. Men haalt gemakkelijker het
einde van de maand. Men kan normaal zijn boodschappen doen. Ook probeert men met hetzelfde geld
ongeveer rond te komen om een deel te kunnen sparen. De nieuwe financiële ruimte brengt ook nieuwe
keuzes met zich mee. ‘Je merkt nu dat dingen versleten zijn en je moet erover denken wat je gaat kopen.’
Mensen kunnen nu meer vooruit kijken, plannen maken. ‘Ik denk nu niet meer in hele kleine weektermijntjes.’

Rust, energie en vertrouwen
Drie andere factoren die samenhangen met de ontwikkeling van de financiële ruimte en het overzicht zijn rust,
energie en vertrouwen. De rust kan verbeteren wanneer er bewindvoering komt waardoor een crisis afgewend
wordt, maar kan verstoord worden door een onbetrouwbare bewindvoerder, door eisen van een hulpverlener
of door activering naar werk. Dit heeft ook te maken met de angst voor het veranderen van het inkomen.
Energie is een factor die terugkomt in de grote lijnen van de verhalen. Dit hangt ook vaak samen met
gezondheid. Hulp zoeken voor kinderen met problemen, een eigen bedrijf opstarten, een kind verzorgen met
een ziekte of handicap kost energie en die is beperkt voorhanden. Ook voor budgetteren en voorzieningen
aanvragen is energie en tijd nodig. Vertrouwen tenslotte blijkt een factor in deze gezinnen die meer dan andere
gezinnen afhankelijk zijn van hulp- en dienstverlening.

T O E L IC H T I N G

OP DE DRIE CASUSSEN

Thema: Ontwikkeling besteedbaar inkomen
‘VAN ARMOEDE NAAR NORMAAL LEVEN’
Deze casus laat zien hoe het besteedbaar inkomen verbeterd is door meer inkomsten uit het bedrijf en het
meewerken van de kinderen. Ook de vrouw heeft een baan als overblijfmoeder. Er is meer geld voor de
bestedingen voor de kinderen en er kan gespaard worden. Dit komt de participatie van de kinderen direct ten
goede bv. met school en sport.

‘RIJK MET 50 EURO LEEFGELD’
Het besteedbaar inkomen verbetert doordat er bewindvoering is gekomen. Het vaste leefgeld van 50 euro
geeft deze alleenstaande ouder een gevoel van rijkdom omdat ze daar nu echt over kan beschikken. Bovendien
stelt ze geen hoge eisen. Doordat ze in natura gesteund wordt, komt ze niet in de problemen met
schuldhulpverlening. De dochters profiteren direct van de materiële ondersteuning.

‘EINDELIJK WEER NAAR FAMILIE IN MAROKKO’
Doordat het gezin nu schuldenvrij is, is het besteedbaar inkomen verbeterd. Alle inkomsten kunnen nu
aangewend worden voor de bestedingen. Er kan gespaard worden. Daardoor kunnen ze o.a. volgend jaar weer
op vakantie naar Marokko.
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Casus 1
‘VAN ARMOEDE NAAR NORMAAL LEVEN’

Besteedbaar inkomen
Een echtpaar van niet westerse afkomst met drie oudere kinderen heeft enkele jaren geleden met
behulp van een lening van familie een bedrijf kunnen opzetten. Daarvoor werkte de man altijd
parttime, omdat hij een hernia heeft. Mevrouw is in het land van herkomst lerares geweest en de
man was militair. In 2014 bij de start van het onderzoek werkte de man nog alleen in het bedrijf.
De oudste zoon heeft een diploma voor het bedrijf gehaald. Ze hebben geld geleend van familie.
Ze hoeven geen rente te betalen. Het inkomen is heel wisselend. Ze kunnen nauwelijks financiële
gegevens verstrekken. Mevrouw heeft 50 euro per week voor boodschappen. Vanaf 2015 werken
de twee zoons die dan 22 en 19 jaar zijn, mee in het bedrijf. Ook heeft mevrouw een baantje als
overblijfmoeder. Het gezinsinkomen is de daardoor verhoogd. De man ervaart wel veel stress
omdat hij alles moet regelen en de inkomsten onzeker zijn. Mevrouw vindt zowel de financiële
situatie als het rondkomen verbeterd. Ze heeft 400 tot 500 euro in de maand voor boodschappen.
In 2016 gaat het nog beter. De zoons dragen wat bij in het huishouden en het gezin kan wat
sparen. Ze denken zelfs aan een koophuis. De gezondheid van beide echtelieden is verbeterd.
Mevrouw zegt: ‘Het gaat heel goed. We willen niet een hoop geld, maar eten, gewoon ergens
naar toe, we willen niet veel. Normaal leven is belangrijk.’
Bestedingen kinderen
De bestedingen voor de kinderen zijn verbeterd. Vroeger moesten de broers elkaars kleren
afdragen. Nu betalen de twee zoons hun studie en kleding van de studiefinanciering66 en hun
eigen verdiende geld. Ze betalen soms ook kleding en schoolspullen voor hun jongere zusje.
Bovendien dragen ze voor een deel bij aan de kosten van het huishouden. ‘Ja de bestedingen zijn
verbeterd’, lacht de moeder. ‘Voor twee kinderen betalen wij niks.’ Ze vertelt dat ze ook toen ze
het heel moeilijk hadden ‘met eten en alles’, toch altijd de huur en de verzekeringen goed op tijd
betaalden. ‘Nee, wij hebben gelukkig nooit schuld met die dingen gehad.’
Participatie kinderen
De oudste jongen doet universiteit, de jongste zit op het MBO. De oudste jongen leent naast de
studiefinanciering, de jongste niet. Ze betalen nu allebei hun zorgverzekering. De jongste heeft
wel moeten leren om goed te budgetteren. Het meisje zit op het VWO. Ze is nog maar 12. Ze heeft
een klas overgeslagen. Mevrouw vertelt over de hoge schoolkosten het eerste jaar voor
sportkleding, ouderbijdrage, kamp, kluisje. ‘We hebben 52 euro betaald voor een potlood, dat
66

Studiefinanciering op het MBO bestaat uit 4 onderdelen: een basisbeurs, een aanvullende beurs, een lening en een
studentenreisproduct. Doe je een opleiding op niveau 1 of 2, dan zijn je basisbeurs, studentenreisproduct en
eventuele aanvullende beurs altijd een gift. Doe je een opleiding op niveau 3 of 4, dan worden de basisbeurs,
studentenreisproduct en aanvullende beurs pas een gift als je je diploma binnen 10 jaar behaalt. Studiefinanciering
voor hbo en universiteit bestaat uit 4 onderdelen: lening, studentenreisproduct, aanvullende beurs en
collegegeldkrediet. Lening, reisproduct en collegegeldkrediet zijn er voor iedereen. De aanvullende beurs is
afhankelijk van het inkomen van de ouders.
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moest je in een speciale winkel kopen.’ Dit jaar is haar iPad stuk gegaan op school door toedoen
van een klasgenoot. ‘Ze moet die wel hebben.’ Van Stichting Leergeld kunnen ze waarschijnlijk nu
geen gebruik meer maken. Ze willen het niet aan de school vragen. Ze gaan er zelf een oplossing
voor zoeken. Alle gezinsleden hebben sinds dit jaar een abonnement op de sportschool, waar ze
fitness doen. Het meisje doet aan boksen. In 2015 en in 2016 geeft mevrouw aan dat zowel haar
eigen welzijn als dat van de kinderen verbeterd is.
Overheidssteun en hulp van instanties
Ze hebben destijds bij de start van het bedrijf een krediet gevraagd bij de gemeente maar dat
kregen ze niet. ‘We hadden de papieren klaar. Na een paar maanden gebeld, ‘oh we hebben de
papieren niet gezien. Mijn man is boos geworden.’ In 2014, toen zij feitelijk nog wel recht hadden
op inkomensondersteuning van de gemeente, maakten zij daar geen gebruik van. Over
hulpverlening: ‘We hebben gelukkig geen hulp nodig’, zegt mevrouw in 2016. Eerder is er hulp
geweest van jeugdzorg, toen de jongens in de puberteit waren.
Coping en sociaal netwerk
In 2014 voelt mevrouw zich arm: ‘Ik kan dat niet zeggen tegen anderen, wij zijn arm, wij hebben
dit of dat. Je moet het zelf oplossen, zelf verdrietig worden.’ Ze worden ‘gepest’ door de buren.
‘Daar heb ik het moeilijk mee gehad. Echt moeilijk, nog steeds (wordt emotioneel). ‘Als je buiten
zit, net als met de verjaardag, komt hij achter de muur: hé jullie zijn buitenlanders.’ In 2015 heeft
mevrouw weer meer contacten met haar vriendin en haar zus. Ze praten samen. ‘Dat gaat niet
over geld.’ Mevrouw vertelt dat ze dat vroeger niet wilde. Ze vertelt ook over een Nederlandse
vrouw die veel voor het gezin gedaan heeft toen ze nog echt in armoede zaten. ‘A. zei altijd tegen
mij, je hoeft niet bang te zijn, je hoeft je niet te schamen, gewoon doorgaan, je weet alles en je
kunt alles. Zij was echt een lieve vrouw.’ Een paar jaar heeft mevrouw een maatje gehad. Dat
heeft ze nu niet meer nodig. ‘Nee, alleen gewoon contact.’ Ze zegt steun te hebben aan haar
geloof: ‘Wij zijn Moslim. Wij zeggen: naar de toekomst kijken, zeggen dat het beter wordt.’ Het
pesten van de buren is minder geworden. Deze buren maken nu ruzie met de buren aan de andere
kant.
Casus 2
‘RIJK MET 50 EURO LEEFGELD’

Besteedbaar inkomen
Een alleenstaande ouder, nu 39 jaar, met een dochtertje van 8 jaar en een pasgeboren baby,
heeft een tijd samengewoond met de vader van haar oudste dochter. Deze man had een eigen
bedrijf met fluctuerende inkomsten. De moeder heeft een HBO opleiding gedaan en heeft van de
studieschuld nog weinig afgelost. Ze heeft na haar eerste zwangerschap korte tijd een baantje. De
problemen met schulden beginnen als zij de kinderopvang te lang door laat lopen en de toeslag
moet terugbetalen. Er ontstaan achterstanden van huur en energie, er wordt een wasmachine op
afbetaling gekocht en tegelijk zijn er weinig inkomsten. Ze krijgen te maken met aanmaningen en
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deurwaarders. ‘Mijn dochter had van alles nodig, dat is dan eerste prioriteit.’ ‘Ik krijg rekeningen
maar ik kan het toch niet betalen, dus schuif je het maar onder de deurmat.’ De relatieproblemen
die ontstaan monden uit in een ‘vechtscheiding’. In 2014 heeft mevrouw een uitkering vanuit de
WWB, later de participatiewet met een flink beslag en heeft zij geen overzicht over haar vaste
lasten. Er is net bewindvoering gestart. In totaal is er een schuld van 55.000 euro ontstaan in de
tijd van haar relatie en daarna en vanwege de aard van de schulden kan mevrouw niet in de
WSNP. In 2015 is de bewindvoering op de rit gezet. Mevrouw krijgt 50 euro leefgeld per week. Ze
heeft korte tijd een baantje als docente, maar vanwege haar psychische beperkingen en het
papierwerk loopt dit mis. In 2016 wordt haar jongste dochter geboren. De familie van de nieuwe
partner springt bij waardoor ze beter kan rondkomen.
Bestedingen kinderen
In 2014 vertelt mevrouw dat ze eigenlijk niet genoeg geld heeft om de bestedingen voor haar
dochter te doen. ‘Maar met de ruilwinkel en giften lukt het wel.’ ‘Ik los het op een andere manier
op.’ Ze vindt dat haar dochter voldoende mee kan doen in haar vrije tijd: ‘Pak een bal en ga naar
buiten. Maak een gitaar met een leeg blikje.’ De ouderbijdrage voor de Vrije School67 betaalt ze
niet. Ze doet daarvoor in ruil vrijwilligerswerk. In 2016 zijn de bestedingen gemakkelijker
geworden. Dit komt omdat de ‘nieuwe’ familie van het pasgeboren dochtertje kleertjes, luiers en
cadeaus geeft en bijvoorbeeld mee het kinderkamertje heeft ingericht. Het zijn bestedingen die
anderen voor haar kinderen doen, wat haar geld uitspaart.
Participatie kinderen
Het dochtertje van nu 8 jaar zit op de Vrije School. ‘Ze kan nu op school beter mee komen. Het
meisje had last van hun vechtscheiding en had daar therapie voor. Moeder: ‘Ze kan nu ook
emoties beter benoemen. Ik kan ook beter met haar praten.’ Ze heeft zwemles. Dat wordt
vergoed door Stichting Leergeld. Ze heeft ook scouting gedaan, maar wilde dat niet meer. ‘Maar
ik vind het genoeg zo.’ Voor de verjaardag heeft moeder een Amerikaanse picknick
georganiseerd, dus ik heb ook mensen gevraagd om zelf iets mee te brengen en dat vonden ze
helemaal niet erg. ‘Mijn dochter heeft minder Mac Donalds of dat soort gekke dingetjes, maar de
familie neemt ons af en toe mee naar bijvoorbeeld de Efteling, wat anders niet zou kunnen.’ In
2016 zegt moeder: ‘Ik hoop dat ze gewoon mee kan, dat ze geen buitenbeentje is omdat dat wij
thuis minder hebben. Dat is mijn grootste vrees dat ze daar benadeeld in zou worden. Dat zou ik
heel erg vinden.’
Overheidssteun en hulp van instanties
Mevrouw heeft in 2014 vanwege haar psychische problemen ondersteuning van GTB68. ‘Die doen
wat nodig is.’ De GTB heeft ook de bewindvoering geregeld. In 2015 houdt Jeugdzorg de vinger
aan de pols o.a. vanwege de vechtscheiding. In 2016 vertelt mevrouw dat het financieel heel goed
67

De Vrije School is een school voor basis- en voortgezet onderwijs, gebaseerd op de antroposofische opvattingen
van Rudolf Steiner.
68
Gespecialiseerde Thuisbegeleiding.
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gaat. Ze heeft een andere contactpersoon van het bewindvoerderskantoor die recent langs is
geweest. ‘Toen bleek, door het zuinig leven wat ik doe van 50 euro per week heeft hij wat weg
kunnen zetten en daarmee schulden af kunnen lossen.’
Coping en sociaal netwerk
In 2014 zegt mevrouw: ‘Ik vind mezelf niet arm.’ ‘Armoede kennen wij eigenlijk niet in Nederland.
Ze vergelijkt het met Afrika. ‘Maar ik snap wel dat hier een andere grens ligt. Kijk eens om je heen
wat een overdaad, muziekinstallatie, speelgoed, hoezo arm, ik ben een hartstikke rijk mens.’ Ze
kweekt wat groenten in potten en ook al is een paprika wat verrimpeld: ‘Ik eet hem gewoon op.’
Ze vertelt ook dat ze haar stofzuigerzakken vaker gebruikt. Mevrouw doet vrijwilligerswerk in de
Ruilwinkel en krijgt daar punten voor. ‘Dan kan je ook echt iets toevoegen. Het is je vak hé. Op die
manier heb je er bijna meer aan als dat je betaald zou worden.’
In 2016 vertelt mevrouw dat rondom het gezin voor de geboorte van haar baby een netwerkje is
ontstaan van familieleden en mensen van school. Dit gebeurde met behulp van SNS netwerk
strategie69. Dat heeft mevrouw ‘ontzettend geholpen’. Haar broer knapte de kinderkamer op, een
vrouw van school is haar Doula70 geweest. ‘Dat is ook wel belangrijk, dat ik geleerd heb om hulp
te vragen en te accepteren.’
Casus 3
‘EINDELIJK WEER NAAR FAMILIE IN MAROKKO’

Besteedbaar inkomen
Een tweeoudergezin van niet-westerse afkomst, dat in het eerste jaar van het onderzoek haar 4e
kind kreeg, heeft een inkomen vanuit een WSW-baan aangevuld met WIA. In 2014 was er nog
sprake van een schuld. De hoogte van het schuldbedrag was niet duidelijk. De buurvrouw, die bij
het gesprek aanwezig is, vertelt dat de schuld is ontstaan doordat de ouders problemen hadden
met de administratie. ‘brieven en zo’. Er is bewindvoering gekomen en in 2014 zitten ze in het een
na laatste jaar van een minnelijk traject71 van de schuldhulpverlening van de gemeente. Het
gezin ontvangt dan 100 euro aan leefgeld per week. Ze maken gebruik van voedselhulp en komen
net rond. In 2015 vertellen de vrouwen enthousiast dat het gezin nu schuldenvrij is. De
buurvrouw: ‘Het was niet een hele hoge schuld en twee jaar was genoeg. Er was een stukje
kwijtgescholden.’ Mevrouw geeft aan zelf weer de administratie te willen gaan doen, maar is erg
druk met de zorg voor haar vier kinderen. Ze ontvangt nu 520 per maand aan leefgeld om ‘met
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Sociale-Netwerk-Strategie. Professionals zetten samen met zorgafhankelijke burgers sociale netwerken op om hen
te ondersteunen.
70
Het woord doula is uit het Grieks afkomstig en betekent: 'zorgen voor'. Een Doula zorgt voor de moeder voor na en
tijdens de bevalling.
71
In het minnelijke traject van de schuldhulpverlening probeert de schuldhulpverlener een regeling te treffen met
uw schuldeisers.

48

het geld om te leren gaan’. In 2016 is de bewindvoering gestopt. Mevrouw doet nu zelf haar
administratie en vindt dat ‘spannend’. De hulpverlener van ORO72 kijkt met haar mee.
Bestedingen kinderen
In 2014 krijgt mevrouw 100 euro in de week. Of ze kan rondkomen? ‘Het moet wel.’ Op dinsdag
komt de 100 euro, op zondag heeft ze niets meer. Haar man gaat naar de markt voor groenten en
fruit . Als er iets kapot is, vraagt ze of ze extra geld krijgt. Dat kan soms wel, soms niet. Kleren
haalt mevrouw bij de ruilwinkel en vlooienmarkt. Voor schoenen spaart ze van de kinderbijslag. Ze
koopt ze als ze afgeprijsd zijn. In 2015 zijn de bestedingen voor de kinderen verbeterd. Mevrouw
kan nu extra geld vragen aan de bewindvoerder als het nodig is en de kinderbijslag heeft ze zelf.
Ze zijn met het hele gezin op vakantie naar Marokko geweest. De vliegreis was 2000 euro. Dit kon
financieel omdat ze de bewindvoerder voor hen had gespaard. In 2016 is het weer beter
geworden. Moeder: ‘Je kunt nu makkelijker schoenen en kleren kopen.’ Ze gebruikt 500 euro in de
maand voor boodschappen en de rest wordt gespaard.
Participatie kinderen
Het oudste meisje zit in de tweede klas van de Havo. Twee kinderen zitten op het speciaal
basisonderwijs vanwege o.a. taal- en spraakproblemen. Eén van deze kinderen zat vorig jaar nog
in Eindhoven op school maar krijgt nu les in zijn eigen woonplaats. Dat maakt het voor de ouders
die geen auto hebben, veel gemakkelijker. ‘Als er iets is, kun je er naar toe.’ Vanwege
taalachterstand zijn de twee middelste kinderen dit jaar naar de BSO73 gegaan en het jongste kind
naar Kentalis74. Dit wordt door de gemeente vergoed. De oudste dochter zit op fitness. Zij haalde
eerder al haar zwemdiploma. De tweede dochter heeft haar zwemdiploma en twijfelt nu tussen
boksen en voetbal. De jongen heeft nog zwemles. Alles wordt betaald door de Stichting Leergeld.
De moeder vindt dat zowel het welzijn als de participatie van haar kinderen verbeterd zijn in deze
drie jaar.
Overheidssteun en hulp van instanties
ORO de instelling die dit gezin steunt, heeft een actieve rol gespeeld in het opstarten van de
schuldhulpverlening. De buurvrouw trad naar de bewindvoerder op als bemiddelaar. Twee
kinderen in het gezin hebben een glutenvrij dieet. De ouders ontvangen daarvoor van de
gemeente een bedrag van de bijzondere bijstand75 van 160 euro per maand. In 2015 heeft het 5
maanden geduurd alvorens ze het geld ontvingen. Buurvrouw: ‘als de bewindvoerder geen
voorschot had gegeven, hadden ze het niet gered.’ De hulpverlening aan huis is in de afgelopen
72

ORO is zorginstelling gericht op mensen met een verstandelijke beperking en kinderen met een
ontwikkelingsachterstand.
73
Buitenschoolse Opvang.
74
Kentalis is er voor mensen met een taal- of spraakstoornis of die doof, slechthorend of doofblind zijn. Zij helpen
met onderzoek, zorg en onderwijs.
75
Bijzondere bijstand is voor noodzakelijke kosten die mensen zelf niet kunnen betalen. Bijvoorbeeld voor
schoolkosten van de kinderen. Of extra hoge kosten bij ziekte die de zorgverzekering niet betaalt. Iedereen met een
laag inkomen en weinig vermogen kan bijzondere bijstand aanvragen.
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jaren wat afgebouwd. Nu komt alleen nog ORO één keer in de week voor
opvoedingsondersteuning en hulp bij de administratie.
Coping en sociaal netwerk
In 2014 loopt het wat moeilijk met de opvoeding. Enkele kinderen hebben extra zorg nodig. Het
communiceren met de vader van het gezin is wel eens moeilijk: Buurvrouw: ‘Hij heeft een ander
denkniveau. Ze kan niet met hem overleggen. Hij kan wel kleine dingen doen. Hij kan bijvoorbeeld
goed boodschappen doen.’ De buurvrouw speelt een belangrijke bemiddelende rol naar de
gemeente en de hulpinstanties.’ In 2015 geeft de buurvrouw aan dat mevrouw wel eens moe is:
‘Ja. Het is met de kinderen een beetje druk, want ze heeft veel afspraken, in het ziekenhuis en dan
weer dit en dan weer dat.’ In 2016 doet de moeder het interview zonder steun van de buurvrouw.
Ze had uitgekeken naar het interview.

WAT

HADDEN DEZE GEZINNEN NODIG?

Thema: Ontwikkeling besteedbaar inkomen
Voorgaande drie gezinnen hadden het nodig om meer ruimte in de bestedingen te krijgen. Dat is hen gelukt
ieder op hun eigen manier. Hun perspectief en ambitieniveau zijn verschillend alsook de manier waarop in de
gegeven omstandigheden het inkomen en/of het te besteden bedrag verhoogd kan worden. Tevens speelt
hierin mee wat voor deze gezinnen helpend is.

‘VAN ARMOEDE NAAR NORMAAL LEVEN’:
Bij de Zzp-er76 is het streven de inkomsten uit het eigen bedrijf uit te breiden. De gemeente had in 2012 de
aanvraag van dit gezin voor een krediet serieus in behandeling moeten nemen. Zij hebben hierdoor onnodig
enkele jaren langer in de armoede gezeten. Het feit dat dit een allochtoon gezin was met ambities - de man en
vrouw hadden een goede opleiding en beroep in het land van herkomst- had hierin meegenomen kunnen
worden. Zij hebben moeite om zelf de boekhouding te begrijpen. Hierin hadden zij begeleid kunnen worden.
Ook de kinderen zijn ambitieus en pakken zelf de participatie op.

‘RIJK MET 50 EURO LEEFGELD’:
Deze vrouw heeft een minimalistisch uitgavenpatroon en door haar instabiele persoonlijke situatie is het voor
haar belangrijk dat er nu een vast leefgeld en rust is. Zij voelt zich rijk en is trots dat ze rond komt. Vanuit deze
stabiliteit en bescherming kan zij met haar creativiteit en organische netwerkondersteuning de participatie waarbij zij ook op zoek gaat naar alternatieve vormen - voor haar jonge kinderen mogelijk maken. Zonder de
hulp en het vertrouwen van een betrouwbare intermediair – in dit geval iemand van GTB – was het wellicht
niet gelukt om tot een deugdelijke bewindvoering te komen.

‘EINDELIJK WEER NAAR FAMILIE IN MAROKKO’:
Dit gezin is schuldenvrij door een geslaagd minnelijk traject en een coulante opstelling van de gemeente. De
buurvrouw – een voor haar betrouwbare intermediair - heeft een belangrijke rol gespeeld in het slagen van het
schuldentraject door als tolk – het gaat om een gezin van niet-westerse afkomst - en verwijzer te fungeren. Zij
heeft passende hulp gegeven door de vrijwillige hulp bij de administratie en het budgetteren geleidelijk aan af
te bouwen. In dit gezin is de langdurige ondersteuning van een organisatie als ORO passende hulp. Deze
organisatie kan ook financieel de vinger aan de pols houden en participatie van de kinderen stimuleren.
76

Zelfstandige zonder personeel.
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S AM E N V A T T E ND E B E S C H O U W I N G

Thema: Ontwikkeling besteedbaar inkomen
ZIE MODEL SPEELRUIMTE OP PAGINA 99
Verticale lijn: Krap
De veertien gezinnen kampen in 2014 allen met een laag besteedbaar inkomen en op één na alle gezinnen
hebben kleine of grotere schulden. Vier gezinnen verkeren op de rand van een crisis en hebben soms ‘geen
geld’. De uitkeringsgerechtigden onder hen ervaren beperkingen om inkomsten uit werk te verkrijgen vanwege
fysieke of psychische klachten of (extra) zorg voor kinderen. Acht van de gezinnen kunnen in 2014 niet rond
komen. Zij hebben een te krap budget en zijn aangewezen op voedselsteun.

Verticale lijn: Van krap naar meer ruimte of terug
Vier gezinnen lukt het in deze drie jaar om meer inkomsten uit het bedrijf te hebben, een nieuwe baan te
vinden of hun schulden te verminderen. Hiervan is één gezin in die drie jaar echt uit de armoede gekomen. Bij
twee gezinnen is hierdoor de participatie van de kinderen verbeterd. In 2016 kunnen nog steeds acht gezinnen
niet rondkomen. Het zijn deels weer anderen. Enkelen hebben meer hulp gekregen of hebben beter leren
budgetteren waardoor het besteedbaar inkomen iets verhoogd is. Enkele anderen hebben in die drie jaar,
terwijl het in 2015 even wat beter ging - juist weer meer kosten gekregen. Er is een ‘harde kern’ van zo’n tien
gezinnen waarin het financieel fluctueert.

Horizontale lijn: Onzekerheid, stress, zorgen
Vier gezinnen zaten in 2014 aan de rand van een crisis. In 2015 was er nog één gezin dat op de rand van een
crisis verkeerde.

Horizontale lijn: Van onzekerheid, stress, zorgen naar meer stabiliteit, rust, overzicht of terug
De vier gezinnen hebben in 2015 of 2016 beschermingsbewind gekregen waardoor zij niet meer direct de stress
ervaren van onoverzichtelijke schulden. Zij hebben nu een vast leefgeld hebben van 50 tot 80 euro per week.
Dit brengt vooral overzicht, rust en stabiliteit. in 2016 waren in alle gezinnen de schulden tenminste onder
controle. Het betekende minder spanning, meer rust in de gezinnen. Meer financiële ruimte en minder
onzekerheid en stress in het gezin vermindert de stress en verbetert de welzijnsbeleving van de ouder en
daardoor de communicatie naar de kinderen toe.
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ALGEMEEN
Diverse bronnen
Om de uitgaven van de kinderen mogelijk te maken, worden diverse bronnen aangeboord. Het reguliere
inkomen wordt aangevuld met toeslagen. Hiervan blijft, na aftrek van de vaste lasten, een bedrag over van
gemiddeld 55 euro per week (2014), maar dit kan ook nihil zijn. Afhankelijk van wel of geen bewindvoering,
hebben de ouders een wekelijks vast leefgeld of een maandelijks - steeds krapper wordend budget - tot hun
beschikking om boodschappen van te doen. Daarnaast krijgen zij om de drie maanden kinderbijslag en in mei
vakantiegeld. Sommigen hebben daarnaast één maal per jaar langdurigheidstoeslag, in 2015 veranderd in
individuele inkomenstoeslag, ruim 400 euro.

Uitgaven voor gezondheidszorg en voeding
Het gebruik van gezondheidszorg is veelal gratis. Kinderen tot 18 jaar zijn meeverzekerd met hun ouders. Soms
worden ouders ‘klem’ gezet door niet vergoede kosten van medicijnen of eigen bijdragen. Wat betreft
basisbehoeften is er in 2014 in veel gezinnen sprake van materiële deprivatie. Het budget wat beschikbaar is
gaat op aan de dagelijkse benodigdheden: eten, drinken, wasmiddelen en verzorgingsartikelen, pakjes drinken
voor op school etc. Waar het erg ‘krap’ is of waar ‘geen geld’ is, wordt ter aanvulling en noodgedwongen
gebruik gemaakt van voedselsteun. Niemand doet dit ‘vol overtuiging’. Er is vaak aarzeling, kritiek, men wil
niet maar moet wel, men wil eigenlijk gezonder eten of de kinderen lusten het niet.

Vakantiegeld en kinderbijslag
Afhankelijk van de ruimte die er is - of er rekeningen of aflossingen moeten worden betaald – kan het ‘extra
geld’ van de kinderbijslag en het vakantiegeld ingezet worden voor uitgaven van de kinderen. Dit kan zijn voor
kleding, voor een verjaardag, sinterklaas, de reparatie van een fiets, een uitje of speelgoed. Enkele gezinnen
krijgen de kinderbijslag niet zelf. Die blijft bij de bewindvoerder of gaat naar het LBIO77. Enkele gezinnen
hebben in 2014 zoveel schulden en krijgen met zoveel beslagen te maken dat ze bijna geheel ‘leven van de
kinderbijslag’. Sommigen kunnen de kinderbijslag opsparen voor ‘wanneer het moeilijker wordt’, bv. na de
vakantie. Bijna niemand kan het vakantiegeld aanwenden waar het voor bedoeld is, namelijk voor vakantie.

Uitgaven voor kleding
Voor kleding is het manoeuvreren tussen de noodzakelijke vervangingen, de eisen van buitenaf, de
beschikbaarheid van geld en het aanbod van passende en betaalbare nieuwe of tweedehandse kleding. Hoe
‘krapper’ het budget, hoe meer dit een spanningsveld oplevert. Bv. de kinderen hebben nu kapotte schoenen,
maar (goede) schoenen zijn nu niet in de aanbieding. De kinderen hebben nu een nieuwe broek nodig, maar bij
de gekregen kleding zit geen broek die past. Pubers vragen om (merk)kleding en men kan geen weerstand
bieden men koopt te duur. Er is nu een winterjas nodig maar bij de kledingbank hebben ze geen jas die je
dochter aan wil. De kleding is in de aanbieding, maar de kinderbijslag komt pas over een maand.

Uitgaven voor school en vrije tijd algemeen
Voor sociale participatie moeten deze ouders altijd gebruik maken van voorzieningen van buitenaf. Dit geldt
zowel voor kosten voor school als voor sport en vrije tijd en bv. een computer, laptop of fiets. Ook voor
vakantie geldt dit. Stichting Leergeld78 en het gemeentelijk participatiefonds79 zijn twee goede voorbeelden van
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voorzieningen specifiek gericht op de participatie van de kinderen. Zij betalen voor deze gezinnen vaak de
schoolreis. Ook betaalden zij soms schoolkosten, zwemlessen, lidmaatschap van een club, een fiets of een
computer of een bezoek aan een museum of schouwburg.

Schoolkosten basisschool
Schoolkosten op de basisschool bestaan uit de ouderbijdrage en de kosten voor de schoolreis en incidenteel
een schoolkamp. De ouderbijdragen – 20 tot 40 euro per kind - betalen sommige ouders niet, want deze is in
principe vrijwillig. Wel voelen enkele ouders zich hierdoor bezwaard en proberen zij iets terug te doen in de
vorm van vrijwilligerswerk op school. Voor het schoolreisje en eenmalig een kamp komen er enkele tientjes bij.
Soms zijn er ‘eisen in natura’ bv. bepaalde kleding met carnaval of materialen voor een optocht, bv.
pompoenen. Ook worden ouders voor ‘het blok’ gezet door een ‘gekke hoedendag’ of een ‘pyjamadag’.
Schoolfoto’s zijn optioneel en worden als te duur ervaren.

Schoolkosten VO en MBO
Ouderbijdragen van het VO80 variëren van 35 tot 100 euro. Niet alle scholen maken gebruik van boeken en
boeken zijn in principe gratis. Een schoolreis op de middelbare school kost 350 tot 400 euro. Het verplichte
kluisje kost 20 euro. Een speciale passer, rekenmachine of potlood van enkele tientjes is voor deze ouders
buitenproportioneel veel geld. Een heikel punt op zowel het VO als het MBO is de vereiste laptop of iPad voor
op school. De ouders zijn voor de aanschaf ervan aangewezen op voorzieningen van buitenaf. Materiaalkosten
voor bv. een koksopleiding of decoratieopleiding zijn in het eerste jaar hoog en onvoorspelbaar. 16- en 17jarige MBO81 studenten hebben in 2014 nog geen recht op een OV chipkaart met studentenreisproduct.

Kosten vrije tijd
Een sport of vereniging kost 100 tot 160 euro per jaar. Zwemles kost 400 euro per jaar. Een derde van de
kinderen tot 13 jaar heeft in 2014 zwemles of is lid van een sportclub of vereniging. Van de jongeren vanaf 13
jaar is dit ongeveer de helft. Alle ouders maken hiervoor gebruik van Stichting Leergeld of een
participatieregeling van de gemeente. Theater, paardrijden en judo zijn dure activiteiten. Soms wordt een deel
vergoed. Een pretpark is voor de gezinnen een (te) dure aangelegenheid. Het kost voor het gezin 100 tot 200
euro, het vervoer niet inbegrepen. Soms wordt ervoor gespaard of wordt het door familie betaald. Slechts
enkele gezinnen gingen in 2014 op vakantie. Voor een zomerkamp zijn de gezinnen aangewezen op een
stichting, bv. de Stichting Heppie82

Computer, fiets en mobiel
In de gezinnen met jongeren op het VO en MBO zijn meerdere computers nodig. De laptops voor school zijn
door de jongeren zelf aangeschaft met studiefinanciering of zijn gekregen bv. van de Vincentiusvereniging83.
Voor de andere gezinsleden moet er een computer zijn voor thuisgebruik. In 2014 was er in bijna alle gezinnen
‘gedoe’ met de computer. De computer of laptop werkt niet of niet goed en repareren is te duur. Er is geen
geld om een nieuwe aan te schaffen en Stichting Leergeld en de gemeente verstrekken maar beperkt. Fietsen
zijn in alle gezinnen heel belangrijk. Men is er van afhankelijk, dus de fietsen moeten goed zijn. Als een fiets
kapot gaat of gestolen wordt, heeft dit veel impact. Voor het repareren van een fiets moet extra geld zijn bv.
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van de kinderbijslag. Als men een mobieltje heeft, is dit vaak goedkoop, zonder abonnement maar wel met WiFi84.

Zakgeld en studiefinanciering
In enkele gezinnen krijgen kinderen zak- of kleedgeld en betalen daarvan hun snoep, gadgets en kleding. Het is
echter in deze gezinnen voor ouders niet gemakkelijk om zakgeld te geven. Soms wordt er weer ‘terug geleend’
of wordt het zakgeld geven uitgesteld. Vanaf 18 jaar hebben de kinderen - die in deze gezinnen allen thuis zijn
blijven wonen - studiefinanciering. Hiervan betalen zij de kosten van school, kleding, vervoer en vrije tijd. Zij
komen hiermee voor een deel los van het gezinsinkomen en de - uitgaven. De ouders laten deze kinderen geen
kostgeld betalen. De ouders ontvangen ook geen kinderbijslag of kindgebonden budget meer voor hen.

Voldoende geld voor bestedingen voor de kinderen?
Ruim een derde van de ouders geeft in 2014 aan dat ze niet voldoende geld heeft om de bestedingen voor de
kinderen te doen. Dit heeft te maken met basisuitgaven eten en kleding, specifieke uitgaven voor extra zorg of
de eisen die de buitenwereld stelt. Geen van de andere ouders antwoordt in 2014 volmondig met ja. ‘Het
moet.’ ‘Het is dubbel.’ ‘Soms wel soms niet.’ Ze geven voorwaarden aan en wat je er als ouder voor moet doen
of de prijs die je betaalt. ‘Dankzij de hulp van anderen.’ ‘Als we prioriteiten stellen.’ ‘Als je goed uitkijkt en
budgetteert.’ ‘Ten koste van mijzelf.’ ‘Mits geen onverwachte kosten.’ ‘Ik heb niet de zekerheid.’ ‘Omdat ik
gezonde kinderen heb.’

ONTWIKKELING

O VE R D R I E J A A R

Basisbehoeften: eten
In 2016 maken wel minder gezinnen gebruik van voedselhulp. Dit komt deels doordat enkele gezinnen meer te
besteden hebben of een vast leefgeld hebben, deels omdat ze het niet (meer) willen. De helft van de gezinnen
zegt wel voldoende geld voor eten te hebben. ‘Gewoon wat normale mensen ook eten. Groente, fruit,
melkproducten, vis.’ ‘We hebben vers uit de tuin.’ ‘Een weekmenu en af en toe frites of macaroni.’ De helft van
de ouders geeft aan niet voldoende geld te hebben voor eten. ‘Het geld is niet genoeg en we hebben geen
fruit.’ ‘Met groenten en fruit probeer ik het, maar ze hebben niet altijd een plakje worst of kaas.’ ‘Ik zou
gezonder willen eten. Ze krijgen groenten en fruit maar wel het goedkope vlees van de supermarkt.’ ‘We eten
gezond en zuinig. Ik moet vechten met de euro’s.’ ‘We moeten wikken en wrikken met het huishoudgeld.’
Sommigen van deze ouders maken af en toe gebruik van voedselsteun.

Basisbehoeften kleding en wonen
Materiële deprivatie op het gebied van kleding en b.v. schoenen is in 2016 niet anders dan in 2014. Nog steeds
moet kleding goedkoop of tweedehands worden aangeschaft. Alleen de paar gezinnen die nu wat kunnen
reserveren, ervaren nu dat het makkelijker is geworden. Sommigen blijven tweedehands kleding kopen of
overnemen, ook al is er meer geld. Andere ouders doen dit niet omdat de kinderen het niet willen dragen, ook
al is het duurder. Ook qua aanschaf van huisraad tekenen cultuurverschillen zich af. Bij de één leidt meer
bestedingsruimte tot aanschaf van nieuwe meubels, bij de ander niet. In 2016 kon in een groot gezin met een
lening de noodzakelijke vervanging gedaan worden van een bank. Hier werd ook een studiekamertje op de
zolder gemaakt. Een ander gezin kocht van extra geld een tafel met stoelen die voorheen in het huis ontbraken.

Meer financiële ruimte
De vier gezinnen waar meer financiële ruimte is gekomen door meer werk of schuldaflossing hebben de
ervaring dat ze nu makkelijker het einde van de maand kunnen halen en kunnen sparen. Ze maakten al geen
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gebruik meer van de voedselbank. Ze kunnen nu ‘normaal hun boodschappen doen’. Ouders kunnen nu ook
‘geld klaar hebben liggen’ voor onverwachte kosten van bijvoorbeeld gezondheidszorg of een reparatie. Ze
kunnen makkelijker schoenen en kleren kopen. Ze hebben een beetje ‘speelruimte’ gekregen. De gezinnen
waarmee het beter gaat proberen met hetzelfde bedrag als eerst rond te komen. Het geld dat ze nu
overhouden gebruiken ze om grotere aankopen te doen bv. een kast of een bed. Er wordt soms ook een bedrag
op een spaarrekening voor de kinderen gezet.

Voldoende geld om de bestedingen te doen?
In 2016 vinden drie ouders dat ze nu voldoende geld hebben om de bestedingen voor de kinderen te doen.
Deze trend is voor hen in 2015 al ingezet en heeft een meer duurzaam karakter gekregen. In 2015 waren er
enkele ouders meer die zeiden dat ze gemakkelijker hun bestedingen te konden doen, maar die vallen in 2016
terug of houden een slag om de arm omdat ze minder leefgeld hebben, ‘omdat de kinderen ouder zijn’, er nog
schulden zijn of ze extra kosten voor zorg hadden. De helft vindt in 2016 dat ze niet voldoende geld heeft om
de bestedingen voor de kinderen te kunnen doen. Het gaat dan om te weinig geld voor zowel basisbehoeften
als participatie. Er zit ook een belevingsaspect aan. Ouders zijn bang dat de kinderen gepest worden of niet
mee kunnen doen met vriendinnen.

Figuur 4: Antwoorden van de 14 ouders of
ouderparen op de vraag: vindt u dat u voldoende
geld hebt om de bestedingen voor de kinderen te
kunnen doen?

Met voorbehoud:
Niet zomaar
Je hebt niet de zekerheid
Omdat ik gezonde
kinderen heb
Het moet wel
Omdat ik hulp heb
Ik koop voor mezelf niets
Ik zou meer willen geven
Het mag ruimer
Ik hoop dat ze geen
buitenbeentjes worden

Controle en materiële steun
Andere factoren die meespelen in de bestedingen zijn controle en materiële steun. In enkele gezinnen zijn de
bestedingen voor de kinderen verbeterd terwijl hun financiële situatie feitelijk niet is veranderd. Deze ouders
zijn beter gaan budgetteren of hebben meer discipline aangeleerd om prioriteiten te stellen. Ook zeggen ze te
hebben geleerd hoe je (beter) met je kinderen kunt communiceren en grenzen kunt stellen. Er is meer
‘controle en meer overzicht’. Ook zijn de bestedingen verbeterd waar meer hulp is gekomen van de ‘nieuwe
familie’ voor de inrichting van een kinderkamer, luiers, cadeautjes of een dagje uit. In enkele andere gezinnen
zijn meer kosten gekomen en is tegelijk de controle en het overzicht weer meer losgelaten door psychische
problematiek of tijd- en energiegebrek. In andere gezinnen was er ten opzichte van 2014 en 2015 in 2016
minder hulp in natura omdat het sociaal netwerk voor een groot deel weg viel.

Extra kosten
De kosten namen toe in de gezinnen waar een baby was geboren. In enkele gezinnen waar ‘zorgenkinderen’
zijn, konden de kosten oplopen door opnamen van kinderen in een kindertehuis of juist ‘terugplaatsing’ na een
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gedwongen uithuisplaatsing85. Ook konden kosten toenemen door het tijdelijk weer thuis wonen van een
gehandicapt kind. Steeds gaat het om dubbele kosten van huishouding en extra kosten van vervoer die moeilijk
aangetoond kunnen worden en moeilijk elders verhaald kunnen worden. Het vereist veel inzet en
doorzettingsvermogen van de ouders. Extra kosten zijn er ook als het onverwacht misgaat met een vergoeding
bv. van Stichting Leergeld voor zwemles. ‘Ze hadden de papieren niet ontvangen.’ Ook extra kosten voor een
ziek huisdier kon een gezin in de problemen brengen.

Puberteit
De ontwikkeling stagneert of het wordt lastiger om de bestedingen te doen als de kinderen in de puberteit
komen. De verwachtingen van de kinderen worden groter en de ouder kan minder doen met hetzelfde geld.
Deze jongeren eten meer en stellen hogere eisen aan de kleding en gadgets. ‘Ze willen zelf dingen kunnen
kopen’ Ook kunnen uitgaven groter worden als (meer) kinderen op een hogere onderwijsvorm zitten. Als
tegelijkertijd de financiële ruimte niet groter wordt, er niet optimaal gebruik gemaakt kan worden van de
fondsen en ouders ook niet beter zijn gaan budgetteren of communiceren, levert dit spanningen en tekorten
op. Het gaat dan globaal om kinderen van 12 tot 15 jaar.

Bijbaan en studiefinanciering
In sommige gezinnen zijn oudere kinderen in de loop van 2015 en 2016 de kosten van sociale participatie over
gaan nemen. Vanaf 15 of 16 jaar hebben veel van de jongeren een bijbaan en betalen ze hun kleding en de
sportclub zelf. Het verruimt het budget voor de rest van het gezin en lost spanningen op. In een enkel geval
werden van het verdiende geld ook boodschappen voor het gezin gedaan. In enkele gezinnen betalen 18+
kinderen met een (bij)baan nu mee aan het huishouden. Een bewindvoerder kan een rol spelen in het
‘verdelen’ van geld tussen ouders en kinderen. Het ‘verlicht’ de situatie.

Omgaan met een ‘krap budget’
Het verschil in de bestedingsmogelijkheden zit toch vooral in het verschil tussen een ‘krap budget’ of een
beetje ‘speelruimte’ hebben. Een merendeel van de gezinnen zat in 2016 nog met een ‘krap budget’ of met af
en toe ‘geen geld’. Het is haast onmogelijk om met een ‘krap budget’ de noodzakelijke bestedingen voor de
kinderen te doen. Ouders gaan verschillend met deze schaarste om. Enkele ouders lukt dit redelijk met veel
discipline en inventiviteit, maar zij kunnen daarmee niet voorkomen dat ze toch bepaalde dingen niet op
kunnen vangen zoals reiskosten of een kapotte fiets. Er blijven steeds dingen ‘nodig’. Anderen ervaren de
krapte door het overvraagd worden door hun puberkinderen. Sommigen doen bijna dwingend een beroep op
steeds weer nieuwe hulpinitiatieven maar moeten constateren dat het aanbod niet past of dat er problemen
ontstaan in de hulprelatie. Tenslotte zijn er de ouders die met minder genoegen nemen. Zij relativeren, krijgen
af en toe wat toegestoken, repareren bv. zelf schoenen, nemen het zoals het komt of ze doen het maar met
minder.

Speelruimte: ‘Reserveren en anticiperen’
Een budget met een beetje ‘speelruimte’ maakt dat men een klein deel van het budget kan reserveren, voor
schoenen of een jas. Het betekent dat men gebruik kan maken van aanbiedingen bv. voordat de schoenen
helemaal kapot zijn of voordat kinderen uit hun jas zijn gegroeid. Wat betreft de sociale participatie geeft meer
speelruimte meer mogelijkheden om te anticiperen op dure momenten zoals sinterklaas, de feestdagen, een
verjaardag. Het geeft mogelijkheden om te sparen voor een uitje, voor kortingsbonnen. Ook kan men kosten
‘voorschieten’ als de vergoeding op zich laat wachten. Het betekent dat men gebruik kan maken van gratis of
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goedkope activiteiten bv. een speeltuin waar kosten bij komen van bv. de bus of van consumpties. Tenslotte
geeft het ook meer mogelijkheden om gebruik te maken van een aanbod van familie.

Keuze, zekerheid en welzijn
Met wat ‘speelruimte’ kan men soms zelfs een activiteit zelf betalen. Hierdoor is men niet meer afhankelijk van
de voorwaarden en eisen die de ondersteunende voorziening stelt. Enkele gezinnen waarin meer financiële
ruimte is gekomen, maken nu geen of minder gebruik van de participatiefondsen. Ze hebben nu de vrije keuze
bv. gebruik van privézwemles. Bestedingen doen met een ‘krap’ budget geeft risico’s van tekorten. Het maakt
afhankelijk en daardoor kwetsbaar. Tenslotte geeft het risico’s van sociale uitsluiting. Meer speelruimte maakt
meer autonoom en geeft meer zekerheden om een toekomst op te bouwen. Bovendien betalen de ouders een
minder hoge prijs. Ze zijn relaxter en hun welzijn verbetert. Ze kunnen nu ook eens iets voor zichzelf kopen.

T O E L IC H T I N G

OP DE DRIE CASUSSEN

Thema: Ontwikkeling bestedingen voor de kinderen
‘WINTERJAS VAN 70 EURO’
De moeder heeft met een ‘krap’ budget steeds beter leren budgetteren. Met kleding kiest ze voor nieuw en
kwaliteit. Door gebruik te maken van aanbiedingen, soms te wachten en dit uit te leggen aan haar kinderen,
kan ze redelijk naar tevredenheid de bestedingen voor haar kinderen doen.

‘BINNENSPEELTUIN’
De moeder heeft ‘meer speelruimte’ in het budget gekregen doordat ze haar schulden afgelost heeft. Ze kan nu
beter gebruik maken van ‘gratis’ voorzieningen als de binnenspeeltuin want ze heeft nu wat kunnen sparen
voor het vervoer er naartoe en een hapje en een drankje.

‘DE KINDEREN ETEN ZONDER CONTROLE’
Moeder heeft regelmatig ‘geen geld’, terwijl ze oudere kinderen heeft die veel eten en haar overvragen. Ze wil
voor hen koken, maar soms moeten ze brood eten. Ze heeft nu bewindvoering gekregen en leert met het
leefgeld om te gaan en soms nee te zeggen tegen haar kinderen.

Casus 4
‘WINTERJAS VAN 70 EURO’

Besteedbaar inkomen
Een echtpaar van Marokkaanse afkomst heeft in 2014 vier kinderen in de leeftijd van 15 tot 3
jaar. De vader heeft psychisch-somatische klachten en kan daardoor niet werken. De moeder is
gestopt met een re-integratietraject van de gemeente toen bleek dat haar zoon een goedaardige
tumor had. Door teveel ontvangen kinderopvangtoeslag zaten zij in 2014 met een schuld van
5000 euro. Het echtpaar heeft een uitkering vanuit de Participatiewet. In 2014 was dit een bedrag
van 1355 euro zonder vakantiegeld. De gemeente betaalt voor hen nog enkele vaste lasten omdat
het in het verleden fout ging. Ze hebben dan 75 euro in de maand over voor boodschappen. In
2016 is dit 100 euro. In 2015 zitten de ouders nog gevangen in de onzekerheid omtrent het
verloop van de ziekte van hun zoon. Ze hebben voorlopig vrijstelling gekregen van
sollicitatieplicht. In 2016 gaat het beter met de zoon. Ook komt er een vijfde kind.
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Bestedingen kinderen
In 2014 geeft de moeder aan: ‘We kunnen soms wel, soms niet rondkomen. Soms kom je precies
uit. Soms heb je de laatste week niets. Bijvoorbeeld als je iets extra’s of iets duurs moet kopen.
Met de kinderbijslag heb ik drie maanden om alles op te lossen. Soms spaar ik een beetje, maar
dan komt er weer iets en heb ik het weer nodig. Soms heb je kleren nodig en mis je de laatste
maand geld.’ Moeder: ‘Ik doe wat ik kan.’ In 2015 is het iets ruimer omdat er schulden afgelost
zijn. De bestedingen zijn echter ook meer geworden omdat er nu twee kinderen op het VO zitten.
Moeder kiest als het kan voor kwaliteit. ‘De oudste heeft een winterjas van 70 euro gekregen. Dat
heb ik echt gedaan. De oudste moet een beetje kwaliteit hebben, hoge school. Ik kijk altijd
reclame, bijvoorbeeld korting 50%, 30%. Ik kan niet in één keer voor alle vier kopen.’ In 2016
vertelt moeder hoe ze het doet met het geld. Eerst betaalt ze met het geld van de toeslagen de
schuld, dan de vaste lasten, daarna school en de rekeningen. Dan ‘pakt ze’ 100 euro voor de
boodschappen. Ze kijkt wat ze missen kan voor kleren en schoenen. Ze hebben in 2016 zelf de
school betaald. Voor de meisjes op het VO 95 en 360 euro. ‘Wij moesten krabben en we hebben
een beetje gespaard.’ De ouders laten trots het nieuwe zolderkamertje zien waar de kinderen nu
hun huiswerk kunnen maken. Er staat een bureau met een computer. Op de vraag hoe ze dat
financieel gedaan hebben: ‘Van de kinderbijslag, van vrienden geleend, een beetje betalen. Het
heeft bijna 6 maanden geduurd. Wachten tot er geld is. Elke maand deden wij een beetje.’ Een
vriend heeft hen geholpen.
Participatie kinderen
De oudste dochter heeft de mavo gehaald en gaat nu naar het ROC 86. Ze heeft een baantje bij het
Kruidvat en koopt nu zelf haar kleding. Het tweede meisje was ten onrechte op het speciaal
voortgezet onderwijs geplaatst. Ouders: ‘Ze moest daarheen. Ze heeft het een jaar gedaan en zij
heeft goed gescoord.’ Nu gaat ze naar het regulier onderwijs.’ De zoon die ziek was, wou een
tijdje niet naar school en kreeg begeleiding van een psycholoog. Nu gaat dit goed. De jongste
dochter zit op de basisschool. ‘Ze doet het goed. Ze heeft een goede concentratie.’ Vader: ‘De
kinderen missen niks op school. We laten onze kinderen niet merken dat we arm zijn.’ De kinderen
zijn gezond. ‘Met N. (zoon) blijft het spannend.’ ‘We eten gezond en zuinig.’ Niet altijd vet.’ De
oudste doet fitness. De anderen hebben hun zwemdiploma gehaald. De ouders doen zelf de
aanvragen bij Stichting Leergeld.
Overheidssteun en hulp van instanties
De ouders hebben in 2014 en 2015 veel hulp gehad van M. Dat is iemand van de parochiële
caritas. Ze heeft hen geholpen met papieren en met de aanschaf van een bankstel. Ze heeft een
fiets betaald en de ouderbijdrage ‘opgelost’. Ze kan soms geld voor een rekening voorschieten.
‘Dat is een mens met een heel groot hart. Als ze geeft, geeft ze.’ Maar ze willen haar alleen
vragen als het echt nodig is. De vader is teleurgesteld in de gemeente. Zoals over die keer toen de
casemanager onaangekondigd op bezoek kwam. ‘Zij ging overal kijken, in de slaapkamer.’ Ik was
86
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boos.’ Ook de teveel ontvangen kinderopvangtoeslag neemt hij de gemeente kwalijk. In 2016 uit
hij steeds meer ressentimenten naar de overheid. Zijn vrouw doet dit niet en is vooral bezig met
het budget. Toen ze afgesloten dreigden te worden van licht omdat de gemeente de rekening niet
betaald had, gaf ze haar laatste 100 euro. ‘Ik zei tegen mijn man, kom, volgende week doen we
geen boodschappen, we betalen rechtstreeks. Toen hebben we die dag betaald.’
Coping en sociaal netwerk
De vrouw vertelt dat ze heeft geleerd nog beter te budgetteren: ‘Wij moeten eerst denken en dan
pas doen. Wat niet nodig is, moeten we laten tot volgende maand.’ Ze weet nu wat ze tegen de
kinderen moet zeggen als ze het geld niet hebben. ‘Dat ze moeten wachten met schoenen.’ Ze
praten samen veel met de kinderen als die iets nieuws willen en het kan niet. ‘Je moet naar jezelf
kijken en niet naar andere mensen kijken’ Moeder: ‘Wij proberen met het weinige geld iets leuks
te doen. Bijvoorbeeld ik heb een zwembad gekocht. We hebben lekker gezwommen en toen heb ik
frietjes gegeven met salade erbij. Buiten gegeten, genieten.’
Casus 5
‘BINNENSPEELTUIN’

Besteedbaar inkomen
Een alleenstaande moeder van 38 jaar woont met haar twee kinderen, een jongen van 9 en een
meisje van 7 jaar. Met de vader heeft ze nooit samengewoond. Toen deze man nog in huis kwam,
zorgde dit voor onveilige situaties in huis. Mevrouw heeft twee diploma’s op MBO-niveau. Ze
heeft tot haar eerste zwangerschap in de productie gewerkt maar kreeg bij een reorganisatie
haar ontslag. Vanaf die tijd heeft ze een uitkering vanuit de WWB, nu de Participatiewet. Ze heeft
volop naar werk gezocht, maar de extra zorg voor haar kinderen maakt werken lastig. ‘Zeker
omdat mijn sociaal netwerk niet zo groot is.’ In de facilitaire dienst zou ze niet meer kunnen
werken vanwege haar rugklachten. Het liefst zou ze administratie willen doen. In 2014 had ze nog
een schuld van bijna 4000 euro. Oorspronkelijk was dit een bedrag van ruim 8500 euro, ontstaan
door teveel ontvangen kinderopvangtoeslag. Ze lost versneld af en in 2016 is ze geheel
schuldenvrij.
Bestedingen kinderen
In 2014 vertelt mevrouw hoe ze het met de kleding doet: ‘Kleding voor de kinderen is een
combinatie van nieuw en tweedehands. Met schoenen doen de kinderen twee tot drie maanden.
Die kosten 20 a 30 euro. Kleding koopt ze van de kinderbijslag. In april en juli koopt ze
zomerkleding, in oktober en januari winterkleding. ‘Als de kinderbijslag komt, kunnen we soms
leuke dingen doen, een dagje uit, een frietje of een ijsje. Als iemand bijvoorbeeld een gat in zijn
broek valt, moet je schuiven. Afhankelijk van de andere kosten die je die maand hebt. Niet tegen
kinderen zeggen, ‘kom we gaan naar de Beekse Bergen of de Efteling.’ Het belangrijkste zijn de
basisbehoeften. Eten en drinken gaan voor alles.’ In 2015 vindt mevrouw dat de kosten niet méér
geworden zijn nu de kinderen ouder zijn. ‘Zolang je heel goed oplet wat je doet, kan je nog steeds
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heel goed met het geld omgaan.’ Een manier van sparen is ook het betalen van een extra hoog
voorschot voor energie. ‘In september is de afrekening, in oktober is mijn dochter jarig.’ In 2016
als al haar schulden afgelost zijn, vindt ze haar financiële situatie en het rondkomen verbeterd.
‘Want je kunt nu sparen bijvoorbeeld voor een dagje Efteling of een vakantie.’ Ze kan nu ook
gemakkelijker naar de binnenspeeltuin. ‘De entree is gratis met de regeling van de gemeente.
Maar je moet er zien te komen, je mag niet zelf je eten en drinken meebrengen, dus het is vaak
nog een hapje en een drankje, dat is gauw 30 euro voor een lunch.’ In 2016 is ze met haar
kinderen op vakantie geweest naar Drente in een huisje. ‘Het voordeel was dat de kinderen in juni
nog een paar dagen vrij waren. ‘Mijn ouders zijn mee geweest. Dat maakt het makkelijker, want
die hebben een auto.’
Participatie kinderen
De jongen gaat naar het speciaal onderwijs. Doordat het moeilijk ging op school en met de
bezoekregelingen van vader, was hij soms boos en gefrustreerd. Hij heeft een licht motorische
stoornis. Het meisje had epilepsieaanvallen, maar dat gaat nu beter. Mevrouw vindt de kinderen
gezond. ‘De dingen die ze mankeren hebben niks te maken met mijn financiële situatie.’ Beide
kinderen zitten op zwemles maar hebben wat extra tijd nodig om hun diploma te halen. De kosten
zijn sowieso hoger dan Leergeld betaalt. Bovendien liep het in 2016 verkeerd met de papieren.
Mevrouw zegt: ‘Soms moet je nee zeggen tegen de kinderen. Maar ze kunnen natuurlijk toch ook
best veel doen.’ Mevrouw geeft enkele keren aan dat de kinderen niet zo vaak worden
uitgenodigd voor kinderfeestjes. ‘Aan de ene kant is dat heel vervelend, liefst wil je dat ze ook
gewoon veel vriendjes hebben, aan de andere kant is het soms heel fijn dat het niet zo is, want elk
kinderfeestje brengt weer extra kosten met zich mee voor een cadeautje.’
Overheidssteun en hulp van instanties
Mevrouw ontvangt automatisch kwijtschelding87, langdurigheidstoeslag 300 euro. De schoolreis
wordt van de bijzondere bijstand betaald. Met de participatieregeling van de gemeente gaan ze
naar de schouwburg of de bibliotheek. In 2015 vindt ze de ondersteuning vanuit de gemeente
verbeterd, want ze heeft nu weer een vaste contactpersoon. ‘Het voordeel is je kan één persoon
aanspreken met al je vragen en opmerkingen.’ In 2016 is ze bezig met een werktraject van de
gemeente, maar ze zegt: ‘Ik heb er een ‘hard hoofd’ in of ik over enkele maanden een baan heb,
zoals wordt gezegd. Ik zou vierentwintig uur moeten werken om uit de uitkering te zijn. Maar ik
moet ook mijn eigen deel van de kinderopvangtoeslag betalen.’
Coping en sociaal netwerk
In 2015 is de vader weer ‘in beeld’ gekomen. Dit maakt haar zelf onzeker: ‘Wat zal de rechtbank
dadelijk beslissen? Als hij zijn zin krijgt, is alles wat ik heb opgebouwd dadelijk weer naar de
Filistijnen.’ Mevrouw heeft als vrijwilligster gewerkt voor het Kinderzwerfboek en zat bij de club
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Kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. Als men de gemeentelijke belasting niet kan betalen, kan men de
gemeente vragen om kwijtschelding. De gemeente bepaalt van welke belastingen kwijtschelding mogelijk is.
Hiervoor kijkt de gemeente naar het vermogen en inkomen en de uitgaven.
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van minima. Ze kon dit werk deels thuis doen en combineren met de extra zorg voor haar
kinderen. Door het werktraject in 2016 heeft ze daarmee gedeeltelijk moeten stoppen.
Casus 6
‘DE KINDEREN ETEN ZONDER CONTROLE!’

Besteedbaar inkomen
Een alleenstaande moeder van West-Afrikaanse afkomst heeft vier kinderen. De oudste zoon
werkt nu. Twee kinderen gaan dit jaar naar het MBO en één zit op de basisschool. Mevrouw heeft
lichamelijke klachten en is soms depressief. In 2014 staat in dit gezin de crisis ‘om de hoek’.
Moeder had tot 2013 een WW-uitkering88 na ontslag bij een horecabedrijf. Er zijn al langere tijd
schulden. Bij de overgang van WW naar de Participatiewet was er een wachttijd van een maand
voor ze een voorschot kreeg. Toen ging het helemaal fout. Er liggen diverse beslagleggingen op de
uitkering. Mevrouw mist totaal het overzicht. ‘Iedereen pakt van alles van mijn rekening.’ Het
gezin is in 2012 enkele maanden afgesloten geweest van gas en licht. In 2015 is er een dreiging
van huisuitzetting.
In 2016 is de crisis afgewend. Er is beschermingsbewind en mevrouw ontvangt 350 euro leefgeld
per maand. Hiervan is 234 euro afkomstig van haar oudste zoon omdat het gezin te maken heeft
met de kostendelersnorm89.
Bestedingen kinderen
In 2014 heeft mevrouw regelmatig ‘geen geld’. ‘De OV-chipkaart van de kinderen voor de bus
moet verlengd worden, de kinderen moeten drinken hebben voor school.’ Haar zoon, die dan
studiefinanciering heeft, helpt soms een beetje met de boodschappen. Hij betaalt de
telefoonkosten en de televisie. Ze leent soms een tientje van haar zus of krijgt wat geld van
mevrouw T. (van de Rotterdamse Sociale Alliantie Rosa die haar helpt met de administratie. Als
de kinderbijslag komt, worden daar rekeningen van betaald of er worden schoenen gekocht. ‘De
kinderen willen geen schoenen van 20 euro, die gaan nog sneller kapot.’ Ze koopt goedkope
kleding, Van 5 of 10 euro, maar 'als je het optelt, is het nog veel. Niet één maar drie broeken,
overhemden, sokken. In Nederland is het koud.’ In 2015 geeft mevrouw T. haar regelmatig
20’euro voor boodschappen. Moeder: ‘De kinderen eten zonder controle.’ Ik moet genoeg brood,
beleg, melk en zo hebben. Ze zijn groot. Ik ben constant bezig met boodschappen, eten. Ik heb niet
veel geld om te geven, maar als ik het heb geef ik het hen. Eten gaat voor. Ik maak salade, ik
maak rijst, vlees, vis. Ik probeer mijn kinderen een beetje blij te maken.’ Mijn dochter zegt: ‘Je
moet mij 5 euro geven.’ Als ik het heb, geef ik het. Net als nu in de vakantie, dan heb je nog een
beetje geld en dan willen ze zwemmen. Haar kinderen willen geen tweedehands kleding.
Mevrouw lacht: ‘Soms worden ze zo chagrijnig, dan zeggen ze, we hebben geen internet, geen
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Een uitkering vanuit de Werkloosheidswet.
De kostendelersnorm betekent dat als men een woning deelt met meer volwassenen, de bijstandsuitkering daarop
wordt aangepast. Hoe meer volwassen personen in het huis wonen, hoe lager uw uitkering. De reden hiervoor is dat
dan de woonkosten gedeeld kunnen worden.
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computer, wat een armoede, we hadden beter in Afrika kunnen blijven!’ In 2016 als er
bewindvoering is, vindt mevrouw de bestedingen voor haar kinderen verbeterd. ‘Ja, want het is
onder controle. Bijvoorbeeld ik heb geld nodig voor de kinderen voor school, ik vraag haar en zij
stort gewoon.’ Ze moet nu haar uitgaven verantwoorden. ‘Van één kant is het goed, dan leer ik
het ook zelf.’
Participatie kinderen
De oudste zoon was gestopt met school, omdat hij ‘vroeger veel heeft meegemaakt’ aldus zijn
moeder. Hij werkt nu in de productie. De 2e zoon spijbelde regelmatig toen het gezin was
afgesloten van gas en licht. Hij is in die tijd bij Halt90 terecht gekomen. Hij heeft nu ‘waarschijnlijk’
de studiefinanciering geregeld voor het MBO, maar mevrouw ‘weet het niet’, want ‘hij zegt niet
veel.’ Het meisje, dat nu MBO dienstverlening gaat doen, is een uitzonderlijk voetbaltalent. Ze
heeft een bijbaan bij in een fastfoodrestaurant, waarmee ze haar voetbal en de kosten van de bus
er naartoe betaalt. Ook heeft ze al enkele keren van haar geld boodschappen gehaald. De jongste
zoon wordt door Jeugdzorg91 extra in de gaten gehouden. Omdat mevrouw vaak moe was, kwam
haar zoon, die ze te voet brengt, vaak te laat op school. De jongens willen al enkele jaren een
sport gaan doen, maar het komt er niet van in dit gezin.
Overheidssteun en hulp van instanties
Schuldhulpverlening via de rechtbank werd eerder al eens afgewezen omdat mevrouw niet
gemotiveerd genoeg zou zijn. Later kon zij niet de schuldhulpverlening in vanwege de
kostendelersnorm. Enkele gemeentelijke regelingen in Rotterdam zijn in deze periode afgebouwd.
Kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen is gehalveerd en de individuele inkomenstoeslag
is afgeschaft. In 2016 ervaart mevrouw druk door controles van het wijkteam. ‘Ze gaan op andere
dingen letten en ze zetten alles in het dossier.’ ‘Als N. (jongste zoon) geen brood heeft of zijn
rapport ‘vergeet’. ‘Alles om mij neer te halen.’ Gelukkig is er Mevrouw S. van Stek92 ‘die haar
‘beschermt’ en haar uitlegt waarom die discipline nodig is voor de toekomst van haar zoon.
Coping en sociaal netwerk
In 2014 geeft mevrouw aan dat ze stress ervaart van de situatie. Het moeilijkste vindt zij dat de
kinderen geïrriteerd worden. ‘Als ze iets nieuws willen hebben. Eigenlijk waren ze niet zo maar de
laatste jaren wel.’ In 2015 vertelt ze van de paniek die ze heeft omdat de schulden alleen maar
meer worden. Mevrouw T. heeft haar met veel dingen geholpen. ‘Ik wist vroeger niet waar ik
goedkoop brood moest halen.’ In 2016 heeft mevrouw een klein beetje minder stress. De kinderen
accepteren het nu beter als er een keer brood is in plaats van warm eten. Ze wil ook niet meer
lenen van haar zus. ‘Ik moet voor mezelf opkomen.’
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Jongeren komen bij Halt terecht omdat ze een grens hebben overschreden. Ze hebben bijvoorbeeld een afvalbak
vernield, gespijbeld of een winkeldiefstal gepleegd.
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Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Veel
gemeenten hebben een Centrum Jeugd en Gezin. (CJG). Hier werken professionals van verschillende
jeugdhulpinstellingen samen. Deze hulpverleners weten wanneer een kind of jongere meer hulp nodig heeft.
92
Stek Jeugdhulp biedt o.a. jeugdhulpverlening en gezinsondersteuning aan huis.
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WAT

HADDEN DEZE GEZINNEN NODIG?

Thema: Ontwikkeling bestedingen voor de kinderen
Ten aanzien van de bestedingen voor de kinderen hebben alle drie de gezinnen speelruimte nodig om de
bestedingen voor hun kinderen te doen. Hun perspectief en ambitieniveau, maar ook budgetvaardigheden zijn
verschillend. Om meer speelruimte in het budget voor de kinderen te creëren maar ook te behouden en
daarmee ook daadwerkelijk participatie te bevorderen, zijn verschillende maatregelen nodig.

‘WINTERJAS VAN 70 EURO’
Dit gezin heeft een heel krap budget. Het gezin is ambitieus, maar op dit moment is er door een opeenstapeling
van belemmeringen geen perspectief op meer inkomsten door betaald werk. Met discipline, inzicht en goede
communicatie met de kinderen, kunnen de ouders hun kinderen maximaal laten participeren. Desondanks
blijven er tekorten in de basisvoorzieningen: fietsen, computer, meubilair en blijft er het risico op het ontstaan
van schulden aanwezig. Deze casus toont overduidelijk aan dat de uitkering voor een gezin met kinderen te
laag is en verhoogd zou moeten worden. Bijzondere bijstand zou hier voor basisvoorzieningen veel
ruimhartiger toegepast moeten worden. De ouders kunnen dan de participatie zelf regelen.

‘BINNENSPEELTUIN’
De moeder benut de extra ‘speelruimte’ die ze in het budget heeft gekregen maximaal. Ze maakt optimaal
gebruik van voorzieningen zoals Stichting Leergeld. Haar kinderen hebben echter meer nodig om goed te
kunnen participeren. Zo hebben ze extra tijd nodig om hun zwemdiploma te halen. Die ruimte is er niet in het
budget. Ook worden haar kinderen minder gevraagd op kinderfeestjes. Door dit als besparing aan te merken,
laat moeder eigenlijk armoedegedrag zien. Budgettaire vaardigheden kunnen in dit gezin niet voorkomen dat
er sociale uitsluiting voor de kinderen dreigt, juist omdat de moeder ook zelf aangeeft dat zij een klein netwerk
heeft. Dit zou gesignaleerd moeten worden door leerkrachten en professionals. Een ‘quiet community93’ of
maatjesproject94, een ‘support netwerk’ voor de kinderen zou hier zeker op zijn plaats zijn.

‘DE KINDEREN ETEN ZONDER CONTROLE’
Moeder heeft bewindvoering gekregen en leert met het leefgeld om te gaan en soms nee te zeggen tegen haar
kinderen. Ze krijgt nu een maandbedrag aan leefgeld. Nu er voor haar weer overzicht is, zou individuele
budgetbegeleiding95 haar goed kunnen helpen omdat ze er nu voor openstaat. Zij kan dan leren te reserveren
van het vakantiegeld en de kinderbijslag. Om de participatie van haar kinderen mogelijk te maken heeft de
moeder hulp nodig van iemand die zij vertrouwt. Deze persoon kan haar leren hoe ze voorzieningen aan kan
vragen bijvoorbeeld bij Meedoen Rotterdam of hoe ze de Rotterdampas kan aanvragen. Deze vrijwilliger of
professional kan ook de vinger aan de pols houden en controleren of de kinderen daadwerkelijk deelnemen en
wat daarvoor eventueel nog geregeld moet worden.
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Marktplaats zonder geld. www.quiet.nl
Een maatje is een vrijwilliger die een-op-een gekoppeld is aan iemand die op bepaalde punten in het leven even
een coach, mentor of maatje nodig heeft. www.ikwordmaatje.nl
95
Het doel van budgetbegeleiding is het leren beheren van je inkomsten en uitgaven.
http://eerstehulpbijschulden.nl
94
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Verticale lijn: Krap
In 2014 is er in de meeste gezinnen sprake van materiële deprivatie. Het budget wat beschikbaar is in de
gezinnen gaat op aan de dagelijkse benodigdheden. Waar het erg krap is of waar soms geen geld is, wordt ter
aanvulling en noodgedwongen gebruik gemaakt van voedselsteun. Voor kleding is het manoeuvreren. Voor
sociale participatie hebben de ouders geen geld en moeten zij altijd gebruik maken van voorzieningen van
buitenaf. Dit geldt zowel voor kosten voor school als voor sport en vrije tijd en bv. een computer, laptop of fiets
en vakantie.

Verticale lijn: Van krap naar meer ruimte of terug
De helft van de ouders zegt in 2016 nog niet voldoende geld te hebben om de bestedingen voor de kinderen te
kunnen doen. Daar zitten enkele gezinnen bij die weer meer kosten gekregen hebben vanwege uithuisplaatsing
of juist weer (tijdelijk) thuis wonen van kinderen, vanwege een familiedrama of omdat de kinderen nu meer
kosten omdat ze op het VO zitten. Vier gezinnen hebben in 2016 meer speelruimte gekregen. Dit geeft meer
mogelijkheden om te anticiperen op noodzakelijke uitgaven of dure momenten van het jaar. Ook kan men
reserveren voor een (gratis) uitje waar kosten bij komen. Soms kan men nu een activiteit zelf betalen. Het
verbetert de participatie van de kinderen. Jongeren die een bijbaan hebben, betalen nu hun kleding en de
sportclub zelf. Het verruimt het budget voor de rest van het gezin.

Horizontale lijn: Onzekerheid, stress, zorgen
Soms worden ouders klem gezet door niet vergoede kosten van medicijnen of eigen bijdragen. Voor kinderen
met extra zorg zijn er kosten van vervoer en dieet die niet verhaald kunnen worden. De vrijwillige
ouderbijdrage op de basisschool niet kunnen betalen bezwaart ouders soms. De kosten op het voortgezet
onderwijs worden soms als buitenproportioneel ervaren. Een heikel punt is de vereiste laptop voor op school.
Al deze eisen bezwaren ouders. Zij moeten steeds oplossingen zoeken om het betaald te krijgen. Bovendien zijn
zij afhankelijk van de gemeente of het particulier initiatief dat het vergoedt. Ook voor een dagje uit of vakantie
zijn de gezinnen aangewezen op familie of een fonds. Sommige ouders zijn bovendien bang dat de kinderen
gepest worden of buitengesloten worden omdat ze niet de juiste kleding of spullen hebben of niet zomaar naar
een vriendin kunnen. Als de kinderen in de puberteit komen, nemen de druk op de ouders en de kosten toe.

Horizontale lijn: Naar meer stabiliteit, rust, overzicht of terug
Sommige ouders lukt het beter te budgetteren. Zij hebben nu een vast leefgeld of hebben meer discipline
aangeleerd om prioriteiten te stellen. Ook zeggen ze te hebben geleerd hoe je (beter) met je kinderen kunt
communiceren en grenzen kunt stellen. Enkele ouders kunnen nu de sportclub zelf betalen. Zij zijn nu minder
gebonden aan de voorwaarden van een participatiefonds of -regeling.
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ALGEMEEN
Overheidssteun
Het merendeel van de gezinnen is uitkeringsafhankelijk en ook voor inkomensondersteunende regelingen
aangewezen op de gemeentelijke overheid. Ten aanzien van de participatie van hun kinderen geldt ook deze
afhankelijkheid. In 2014 kunnen de meeste gezinnen vanwege hun lage inkomen gebruik maken van het
gemeentelijke minimabeleid. Door schulden heeft een deel van de gezinnen beschermingsbewind of zit in een
schuldentraject. Sommige ouders hebben te maken met voogdijinstellingen en jeugdhulpverlening vanwege
uithuisplaatsing. Anderen hebben door psychische problematiek intensieve thuisbegeleiding, administratieve
ondersteuning of opvoedingsondersteuning. Deze begeleiding ontvangt men vanuit de gemeente vanuit de
Wmo.

Bijzondere bijstand
De meesten hebben wel eens gebruik gemaakt van de bijzondere bijstand. Zij vroegen deze aan voor het
opknappen van een woning of voor woninginrichting, voor dubbele woonlasten of voor een koelkast,
wasmachine of bed. Ook worden bewindvoering en advocaatkosten vergoed. Voor de kinderen betrof het de
vergoeding van een glutenvrij dieet of schoolkosten. In het geval van het opknappen van de woning was het in
de vorm van een lening, in de andere gevallen was het een gift. Soms wordt bijzondere bijstand afgewezen. In
één geval betrof het een fiets. Er werd gewezen op de kinderbijslag als voorliggende voorziening. Enkelen
kunnen niet zeggen of ze ooit bijzondere bijstand hebben ontvangen.

Andere gemeentelijke regelingen
Niet alle gezinnen ontvingen in 2014 kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. Eén gezin had er geen
recht op omdat ze wel een grote schuldenlast heeft, maar teveel inkomen. In twee gezinnen staat nog een
rekening of boete open van eerdere jaren. De aanvraag voor dit jaar kan pas in behandeling worden genomen
als deze rekening of boete betaald is. Daardoor zijn zij te laat en komen ze niet in aanmerking. Enkelen weten
niet of ze kwijtschelding krijgen. Dit komt meestal omdat ze beschermingsbewind of budgetbeheer hebben en
niet geïnformeerd worden hierover. Enkelen ontvingen individuele inkomenstoeslag96, ruim 400 euro. Ook hier
geldt dat niet iedereen recht heeft of het niet weet. Een paar gezinnen hebben de collectieve
ziektekostenverzekering97 van de gemeente.

Participatieregelingen
Tilburg heeft de Meedoenregeling98.Oss heeft Meedoen is Belangrijk99. Deze regelingen zijn bedoeld om ouders
en kinderen deel te laten nemen aan sociaal culturele activiteiten. Er wordt veel gebruik van gemaakt.
Rotterdam heeft de Rotterdampas100. De Optimisd, de Intergemeentelijke Sociale Dienst van Bernheze e.o.
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Voorheen langdurigheidstoeslag. Een jaarlijks vast bedrag dat je ontvangt van de gemeente als je langdurig (5 jaar)
een minimaal inkomen hebt, weinig vermogen en geen uitzicht op inkomensverbetering.
97
Gemeenten bieden samen met CZ en VGZ een zorgverzekering aan voor inwoners met een laag inkomen. Ze zijn
dan met korting verzekerd. Naast de collectiviteitskorting betaalt de gemeente ook een deel van de premie.
98
De gemeente Tilburg stelt een bedrag beschikbaar via de Meedoenregeling om leuke dingen te ondernemen.
Bewegen, sporten, muziek, cultuur, cursussen, uitstapjes. https://www.meedoentilburg.nl
99
Met deze regeling kunnen gezinnen met een laag inkomen meedoen met activiteiten die anders te duur zijn. Het
gaat om vergoedingen voor zwemles, schoolkosten en sociaal culturele activiteiten. https://loket.oss.nl
100
Met de Rotterdampas kunnen ouders en kinderen gebruikmaken van acties, gratis of met korting. Ouders met
een minimuminkomen kunnen deze tegen reductietarief van 5 euro aan schaffen. Voor de kinderen van deze
gezinnen is deze gratis.
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heeft het Maatschappelijk Ondersteuningsfonds101. In Helmond bestaat geen participatieregeling voor
kinderen.

Stichting Leergeld
De meeste gezinnen maken in 2014 gebruik of hebben wel eens gebruik gemaakt van de Stichting Leergeld. Zij
deden dit voor het bekostigen van een sportclub of vereniging, voor een schoolkamp, fiets of computer.
Hoewel in alle betrokken gemeenten een Stichting Leergeld is, kent niet iedereen het. Eén gezin kwam niet in
aanmerking vanwege een te hoog inkomen. Ook daar waar een kind nog geen vier jaar was, kon geen gebruik
worden gemaakt. Ouders lopen soms op tegen de voorwaarden. Bijvoorbeeld dat wel het schoolkamp betaald
wordt, maar niet de ouderbijdrage.

Particulier initiatief diversen
Bijna de helft van de gezinnen maakt in 2014 gebruik van voedselsteun. In Helmond is dit de Super Sociaal, in
Rotterdam verstrekt de stichting Op Zuid voedselpakketten. In Tilburg is er hulp van Noodzaak. Dat is een
parochiële caritatieve instelling die mensen vooruit helpt met geld of goederen. Zij hebben de gezinnen de
afgelopen tijd geholpen met de inrichting van het huis, een computer, een fiets, een bankstel, boodschappen,
ondersteuning en advies. Eén gezin in Rotterdam heeft hulp van een intermediair van de Rotterdamse Sociale
Alliantie Rosa. Deze vrouw ondersteunt bij de administratie, contacten met instanties en het aanvragen van
voorzieningen en noodhulp.

Wederkerigheid
De gezinnen in Helmond maken gebruik van de Ruilwinkel van Humanitas102. Hier kunnen goederen en
diensten aangeboden en afgenomen worden. Drie vrouwen bieden diensten aan: pedicure, poetsen en helpen
in de Youngshop. Zij hebben bij de ruilwinkel bijvoorbeeld een kapotte fietsband laten maken en kleding
afgenomen voor punten. Ook is er een informatiepunt waar mensen advies kunnen krijgen en worden er
trainingen gegeven. Oss e.o. kent het Maatjesproject ‘Er zijn voor jou’. Twee gezinnen in Oss e.o hebben een
maatjes. Dat is op de eerste plaats present en ondersteunt wanneer hier behoefte aan is met administratie of
contacten naar instellingen.

Niet passende hulp: gemeente
Hulp van de gemeente sluit niet altijd aan bij wat de ouders op dat moment echt nodig hebben. De
beperkingen zitten in de voorwaarden van de regeling. Eén ouder vertelt dat ze geprobeerd heeft een laptop
vergoed te krijgen van de Meedoenregeling, maar men vond één laptop per gezin genoeg. Een ander werd
afgewezen voor bijzondere bijstand voor een nieuwe bankstel omdat het eerder gekregen bankstel tien jaar
mee zou moeten gaan. Het aanbod sluit niet aan bij wat handig is. Zo koopt een moeder liever een koelkast bij
Wehkamp, omdat ze dan de keuze heeft en in termijnen kan betalen. Twee mensen die hulp vroegen bij het
starten van een bedrijf voelden zich niet goed behandeld. In één geval was de gemeente de papieren
kwijtgeraakt van de aanvraag voor een lening, in het andere geval gaf men geen mogelijkheden aan, alleen
maar wat er niet kon.

Niet passende hulp: particulier initiatief
Alle gezinnen die ooit gebruik gemaakt hebben van de voedselbank, hebben de ervaring dat de hulp voor hen
niet passend was. Het kan gaan om het aanbod. Te weinig, teveel snoepwaren, te weinig voedingswaarde, wit
101

Als inwoners ven Bernheze niet in aanmerking komen voor bestaande regelingen zoals bijzondere bijstand, kan
men een beroep doen op dat fonds. Er moet sprake zijn van een acute noodsituatie.
102
In een Ruilwinkel kunnen goederen en diensten geruild worden. Je biedt goederen of diensten aan en krijgt in ruil
daarvoor punten waarmee je vervolgens weer andere goederen of diensten kunt afnemen.
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brood in plaats van bruin boord, eenzijdig, niet lekker, te grote porties. Men mist de variatie: ‘Soms weken
achtereen spitskool’. Een ouder geeft aan wel voldoende gezond te kunnen eten vanwege de verse producten
vanuit een initiatief in de wijk. Een ouder heeft de voedselbank geadviseerd over het inkoopbeleid. Nu zijn er
meer verse producten en echte aardappelen. Ook ten aanzien van de voorwaarden is er kritiek: ‘In de rij staan,
telkens opnieuw aan moeten vragen.’ De bejegening is niet altijd goed. ‘Alles wordt in die tassen geflikkerd.’
Twee gezinnen zijn er ‘uitgegooid’. Eén ouder vindt het debat rond de Voedselbank niet oké. ‘Ik hoef niet te
worden opgevoed.’

Drie facetten van hulp
Het passend zijn van hulp kan gaan over drie facetten:



Het aanbod: waar hebben arme mensen behoefte aan, wat past hen, wat is praktisch,
welke (kwaliteits-)normen spelen hierin mee?



De voorwaarden: is de regeling en zijn de voorwaarden bekend, is het redelijk dat iemand
niet of niet meer in aanmerking komt, wat moet hij of zij er voor doen, hoe wordt dit
gecommuniceerd?



De bejegening: Hoe wordt de hulp gegeven? Respectvol? Welk beeld hebben hulp- of
dienstverleners van arme mensen, in welke machtsrelatie staan zij tot hen, is er sprake
van betutteling, onredelijkheid?



Zowel in het aanbod als de voorwaarden en de bejegening zit een ethisch en relationeel
aspect. Is de hulp gepast? Netjes? Iemand gebruikte het woord hygiënisch met betrekking
tot de ‘kwetsbare positie waar we in zitten’.

De toegang tot hulp
Ouders hebben verschillende manieren waarop de hulp tot hen komt en hebben hierin ook hun voorkeuren.



De hulp heeft soms de vorm van een netwerk van mogelijkheden en contacten. Via via
komen de ouders in contact met instellingen en initiatieven, bv. Stichting Leergeld,
Speelkracht of de Ruilwinkel. Op deze manier gebruik maken geeft hen vertrouwen en
een zekere autonomie. Ouders kunnen het netwerk naar keuze benutten en ook weer
weggaan als het hen niet meer bevalt.



De hulp heeft soms het karakter van houvast in een moeilijke of boze wereld. Sommige
ouders hebben erg veel baat bij een intermediair of maatje dat het gezin goed kent,
vertrouwenspersoon is en meerdere dingen doet. Zij regelt betalingstermijnen, zoekt een
oplossing voor de ouderbijdrage, bemiddelt, regelt taxivergoeding. Ze regelt, maar geeft
ook aan wat ze niet kan.



Enkele ouders lukt het goed om zelf de weg naar de voorzieningen te vinden. De hulp
heeft de vorm van ondersteuning bij het zelf doen. Ze zijn kritisch naar het aanbod,
verwachten dat de regels billijk zijn en maken soms kosten- batenafwegingen. Is de
vergoeding alle tijd en rompslomp waard? Kan ik het anders oplossen?

ONTWIKKELING

O VE R D R I E J A A R

Regelingen gemeenten
De inkomensondersteunende regelingen van de gemeenten Tilburg, Oss, Helmond en Bernheze zijn in 2015 en
2016 nagenoeg gelijk gebleven. Dit was niet het geval in Rotterdam. Hier wordt de kwijtschelding in fasen
afgebouwd. De langdurigheidstoeslag, per 2015 de individuele inkomenstoeslag, is in de gemeenten
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gehandhaafd, maar in Rotterdam wordt deze aangewend voor een andere doelgroep. Doordat enkele
regelingen voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten zijn komen te vervallen in 2015, zetten
gemeenten nu extra in op een goede collectieve ziektekostenverzekering. De betrokken gezinnen die hiervan
gebruik maakten, zijn hier tevreden over. Met name is die tevredenheid er wanneer ook het eigen risico
verrekend is. Daar waar bewindvoering is, hebben de ouders er geen zicht op of regelingen worden
aangevraagd. Vaak vertrouwt men er maar op dat dit gebeurt.

Bijzondere bijstand
Bijzondere bijstand is soms incidenteel toegekend. Eén gezin heeft een lening voor een bank en een kast gehad
en betaalt dit terug van het vakantiegeld. Eén bewindvoerder vroeg een lening aan voor de totale huurschuld.
Ook werden advocaatkosten en schoolkosten vergoed. Vaker loopt een vergoeding langer door bijvoorbeeld
een vergoeding voor kosten van de bewindvoering, eigen bijdragen CAK of vergoeding van een glutenvrij dieet.
Wel moet elk jaar opnieuw een aanvraag gedaan worden. In enkele gevallen in Helmond liet de vergoeding in
2015 maanden op zich wachten. Bij de vergoeding van het glutenvrij dieet – wat levensnoodzakelijk is voor de
kinderen – 150 euro per maand, duurde het vijf maanden. Zonder voorschot van de bewindvoerder, had het
gezin het niet gered. In een ander gezin moest twee maanden de eigen bijdrage CAK voorgeschoten worden.
‘Het is toch bijna 40 euro, een halve week eten’, aldus de vrouw die het betrof.

Transitie
Nieuwe fenomenen waar ouders in 2015 mee te maken hebben door de transitie zijn de participatiewet, de
kostendelersnorm, de door de gemeente geïndiceerde jeugdhulp en de geïntegreerde sociale wijkteams. Eén
ouder kreeg te maken met de kostendelersnorm. Dit leverde in eerste instantie een strijd op met haar zoon en
pas na een jaar kwam er een oplossing in de vorm van kostgeld. Dit gezin had in 2016 ook te maken met
controle van het sociaal wijkteam. Een andere ouder die hulp heeft moeten regelen voor haar drie kinderen
met sociaal emotionele problemen vindt dat de hulp nu goed loopt: ‘Het staat nu meer op één lijn. Ik heb nu
nog wel met veel verschillende mensen te maken, maar ze belasten mij er minder mee.’ Bij de gemeente had
deze moeder herhaaldelijke malen te maken met een vergoedingensysteem: ‘waar je een handleiding bij moet
hebben’. Ze miste de ervaring en dossierkennis bij de ambtenaren die haar aanvragen behandelden.

Activering
Door de invoering van de participatiewet, wordt vaker dan voorheen ingezet op een traject naar een betaalde
baan of vrijwilligerswerk. Het betrof dan een door de gemeente geïnitieerde re-integratie trajecten of een
cursus om een eigen bedrijf te starten. Algemene klacht is dat er niet zorgvuldig genoeg gekeken wordt wat
iemand echt nodig heeft, wat iemand zelf wil of echt nodig heeft en of de randvoorwaarden geregeld zijn. De
grootste angst is die van een armoedeval en daardoor opnieuw in de schulden te komen. Het gevolg is
onzekerheid, slapeloze nachten en verminderde motivatie om de eigen situatie te verbeteren. Bij anderen is er
teleurstelling als men zelf aangeeft vrijwilligerswerk te willen doen en niks meer hoort. Enkelen hebben zelf
vrijwilligerswerk gevonden en worden daardoor met rust gelaten.

Particulier initiatie: voedselhulp
In 2015 maakte nog de helft van de gezinnen gebruik van een vorm van voedselhulp. In 2016 maken nog maar
drie gezinnen zo af en toe gebruik van enige vorm van voedselondersteuning. Enkele gezinnen hebben nu een
leefgeld van 100 tot 115 euro per week waar ze gewoon boodschappen van kunnen doen, anderen komen niet
in aanmerking of zijn gestopt. Bij degenen die wel gebruik maken gaat het om andere vormen van voedselhulp
zoals via een Facebook groep of via de kerk. Er wordt echter geklaagd over het aanbod en de bejegening.
‘Beschimmeld brood’, ‘Hij zet het gewoon voor de deur.’ Eén vrouw heeft last van de concurrentie tussen de
‘groepen’ en ander particulier initiatief. Niemand maakt nog structureel gebruik van een voedselbank. Enkelen
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overwegen om weer gebruik te maken maar staan er ‘dubbel’ in. Het ontlast het kleine budget. Anderzijds is er
twijfel. Het heeft te maken met de waardigheid, zelf je keuzes willen maken voor het eten wat je wil koken.
Eén vrouw gaat met haar kind bijna altijd bij haar moeder eten. Zij weet dan dat ze daar gezond kunnen eten.

Passende hulp
Daar waar de hulpverlening aan het gezin ook na drie jaar nog steeds goed wordt ervaren, gaat het om
langduriger hulp van instanties als GTB103 van Savant Zorg, ondersteuning van de ouders door UniekDichterbij104 of ORO105 en administratieve hulp van SMO106. De hulpverleners, vaste personen die langer
blijven, worden bij naam genoemd. Zij zijn voor het gezin een vertrouwd gezicht. Dit kan ook iemand zijn van
een kerkelijke caritatieve instelling of een intermediair van een belangenorganisatie. Soms gaat het echt om
zelfgekozen specialistische hulp, bv. een psycholoog of huiswerkbegeleider. Er is sprake van continuïteit en
vertrouwen. Het is passende hulp. Opgelegde hulp vanuit Jeugdzorg en of van WSG107, een voogdijinstelling,
wordt als bedreigend ervaren. Men voelt zich gecontroleerd, niet gehoord en niet begrepen. Enkelen zijn ‘wars’
van hulp. Zij vinden dat het niet helpt of dat ze het ‘gelukkig niet meer nodig hebben’.

Sociaal isolement
Particulier initiatief als onderdeel van een min of meer zelfgekozen helpend netwerk, helpt de gezinnen
vooruit. Hulp die geïsoleerd en gereglementeerd wordt aangeboden versterkt alleen het
afhankelijkheidsgevoel en berokkent schade. Dit is ook te zien als hulpinstanties elkaar ‘afvallen’. Het sociaal
isolement wordt vergroot. Dit is vooral een risico waar door generatiearmoede armoedegedrag is ontstaan en
ressentimenten worden geuit. Hulp van buren of lotgenoten is beperkt.

T O E L IC H T I N G

OP DE TWEE CASUSSEN

Thema: Ontwikkeling overheidssteun en hulp van instanties
‘HANDTEKENING OP PAGINA 12’
M. een alleenstaande moeder heeft veel met regelingen en vergoedingen te maken omdat haar kinderen in
een kindertehuis zijn geplaatst. Ze is kritisch, kan het goed verwoorden, maakt eigen afwegingen maar loopt
ook tegen het bureaucratisch systeem aan.

‘MEEDENKEN MET DE KOSTEN’
De kinderen van V. en M. zijn gedwongen uit huis geplaatst. Dat is voor hen heel zwaar. Het betekent ook dat
zij veel met instanties te maken krijgen zoals de voogdijinstelling en jeugdzorg. Goede contacten op school en
hulp waar ze vertrouwen in hebben bv. van de bewindvoerder en van een maatje zijn voor hen cruciaal.

103

Gespecialiseerde Thuisbegeleiding.
Uniek-Dichterbij ondersteunt kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking, hun ouders en hun
netwerk in De Regio’s Brabant en Limburg.
105
Afkorting van de Othmarus Rijtven Organisatie. ORO biedt zorg en ondersteunt mensen met een verstandelijke
beperking in de Peelregio.
106
Stichting Maatschappelijk Opvang Helmond.
107
William Schrikker Groep.
104
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Casus 7
‘HANDTEKENING OP PAGINA 12’

Besteedbaar inkomen
N. is een jonge alleenstaande moeder van 32 jaar en heeft in 2016 twee kinderen op de
basisschool en één kind van 2 jaar. N. heeft vanaf haar 18e een volledige Wajong-uitkering. Er zijn
geen schulden. N. is meerdere malen opgenomen geweest in de psychiatrie. N. heeft geen
sollicitatieplicht en werd in 2015 voor het eerst sinds 10 jaar opgeroepen door het UWV. In 2014
en 2015 heeft N. contact met diverse hulpverleners vanwege de sociaal-emotionele problemen
waar haar kinderen mee kampen. In 2016 zijn de oudste 2 kinderen via een vrijwillig
jeugdhulpverleningstraject geplaatst in een kindertehuis in een andere gemeente en gaat de
jongste naar de kinderopvang. Dit alles zorgt voor veel extra kosten, wat een aanslag is op haar
besteedbare inkomen.
Bestedingen kinderen
N. kan goed rondkomen. ‘Ik heb nog steeds geld op mijn rekening staan en maandag komt mijn
inkomen alweer binnen.’ Doordat ze steeds wat reserve heeft en gebruik maakt van Stichting
Leergeld en het gemeentelijke participatiefonds kan ze haar kinderen aan twee sporten mee laten
doen. Een fiets voor haar dochter kocht ze in twee termijnen. De bonnen van de Lindafoundation108 gebruikte ze voor extra dingetjes tijdens een weekje vakantie. Toen ze in een
tandartsbehandeling van 110 euro moest voorschieten leende ze de helft van een vriendin en
betaalde de rest zelf. In 2015 betaalt ze voor haar dochter een multiculturele vakantieweek van
65 euro. ‘Dat heb ik er wel voor over. Voor haar is het belangrijk dat ze uitgedaagd wordt.’ Ze
leeft zuinig waardoor ze ‘leuke dingen kan doen voor de kinderen.’ In 2016 vindt N. haar
financiële situatie verslechterd. Dat heeft te maken met de dubbele lasten die ze heeft doordat
haar kinderen op twee adressen wonen. Ook heeft ze veel benzinekosten voor het halen en
brengen van de kinderen. Om kinderbijslag te blijven ontvangen moet ze aantonen dat ze meer
dan 416 euro aan kosten heeft per kind per kwartaal.
Participatie kinderen
Beide oudste kinderen kunnen goed leren. Vanwege autisme zit de zoon op het speciaal
basisonderwijs. In 2014 doet het meisje aan ballet en zwemmen. Ballet kost 210 euro per jaar ‘en
dan heb ik de balletkleren er nog niet bij’. Zwemmen kost 150 euro per jaar. Beide worden betaald
door Stichting Leergeld en de gemeente. De jongen deed Scouting maar is daar ‘weggepest’
vertelt de moeder. Hij deed judo maar nadat hij naar het kindertehuis ging, lukte dit niet meer.
Moeder is in 2015 aan het kijken of hij in zijn nieuwe woonplaats bij een judovereniging kan. De
jongste zit op peuterzwemmen. In 2016 nadat beide kinderen niet meer thuis wonen, kan N. geen
gebruik meer maken van het participatiefonds van de gemeente waar zij woont. De kinderen
108

LINDA.foundation is een initiatief van Linda de Mol en het tijdschrift LINDA. De LINDA.foundation stelt zich ten
doel cadeaukaarten te geven aan gezinnen.
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hebben gezondheidsklachten, met name vaak neus-, keel- en oorklachten. Hierdoor lopen de
eigen bijdragen voor bijvoorbeeld zalfjes nogal op. In 2014 zegt N. over de beleving van de
financiële situatie: ‘Ze weten niet beter denk ik. Ik vertel rustig als ik het geld er niet voor heb en
voor de rest komen mijn kinderen echt niets tekort.’ In 2016 vindt N. wel ‘dat mijn kinderen door
geldgebrek teveel weten’. Te bewust van de financiële situatie en wat dat met zich meebrengt.’
Overheidssteun en hulp van instanties
N. maakt in 2014 gebruik van de participatieregeling van de gemeente. Alleen vindt ze het lastig
dat je bonnetjes moet bewaren. ‘Als je een dagje uit gaat, moet je daar niet aan hoeven denken.’
Voor een wasmachine of koelkast zou ze niet snel gebruik maken van de Bijzondere bijstand.
‘Liever koop ik bij Wehkamp, zodat ik dan vijf maanden kan sparen en het bedrag dan in één keer
kan betalen.’ Ze is blij met de collectieve ziektekostenverzekering van de gemeente. In 2016 zit
hier ook het Eigen Risico bij in. N. heeft een heel ‘gevecht’ moeten leveren om de medicatie voor
haar zoon vanwege autisme vergoed te krijgen. ‘Dat werd niet vergoed en toen weer wel, heel
veel rompslomp.’ N. heeft met veel hulpverleners te maken. Sinds CJG109 de coördinatie
overgenomen heeft, belasten ze haar er minder mee. Voor indicaties van b.v. taxivervoer moet ze
sinds 2015 bij de gemeente zijn. ‘Dan heb ik het met een leek over in welke situatie ik zit en wat er
geregeld moet worden.’ ‘Je hebt eigenlijk een boekje erbij nodig per gemeente van hier heb je
recht op met deze leeftijd en met die situatie.’ ‘Dan moet je een aanvraag doen voor die, maar
dan moet je een nieuwe handtekening zetten voor blaadje nummer 12.’ Voor legitimaties voor de
kinderen moet ze twee keer op en neer met alle drie de kinderen naar het gemeentehuis in Z.
Coping en sociaal netwerk
N. vindt niet dat ze arm is. ‘Mijn rijkdom zit in mijn kinderen en niet in mijn financiële situatie.’ Ze
is blij dat de mogelijkheden van financiële ondersteuning er zijn en neemt alle hulp van buitenaf
om begeleid te worden aan. ‘Mijn koppigheid en vastberadenheid helpen mij om het aan te
kunnen.’ In 2016 laat de UWV haar met rust omdat ze zelf vrijwilligerswerk heeft gevonden. Ze
werkt in een kloostertuin maar wel met een speciale indicatie van de gemeente. ‘Omdat ik het
nadeel heb dat mensen mij inschatten dat ik verantwoordelijkheid kan dragen. Maar ik kan mijn
grens niet aangeven en dan overspoelt het me.‘
Casus 8
‘MEEDENKEN OVER DE KOSTEN’

Besteedbaar inkomen
V. een man van 46 jaar en M. een vrouw van 44 jaar wonen in 2016 sinds 5 jaar samen. Ze
hebben allebei kinderen uit een eerder huwelijk en twee kinderen zijn uit deze relatie. Vier jaar
geleden zijn de vier kinderen die thuis woonden met politieovermacht uit huis geplaatst. In 2014
woont de oudste dochter weer thuis en in 2015 de zoon. Van de jongste twee kinderen zijn de
109

Centrum Jeugd en Gezin. Het centrum voor Jeugd en Gezin is de plek in de buurt waar je terecht kunt voor advies
en ondersteuning over opvoeden, opgroeien en gezondheid.
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ouders in 2016 definitief het gezag kwijt. V. heeft een grote schuld van ruim 45.000 euro uit een
eerder huwelijk. Hij wacht op schuldsanering. V. heeft eerder WSNP gehad maar is daar
‘uitgegooid’. Ze hebben bewindvoering. V. heeft een Wajong-uitkering en om M. te beschermen is
er een aparte huishoudrekening. Ze hebben in 2014 aan leefgeld 85 euro per week. Vanaf 2015
hebben ze 110 euro per week. Financieel gaat het met ups en downs.
Bestedingen kinderen
Van het leefgeld kunnen ze alleen eten kopen. V. kan gemakkelijk goedkope simpele gerechten
klaarmaken. V: ‘Ik maak grote pannen bv. macaroni, die je veel kan maken, zodat je het in
pakketten in de diepvries kan doen.’ Ze gaan naar een Turkse winkel. ‘Voor 13 euro hebben we
voor de hele week verse groenten. Fruit zit er niet in. Je moet je wegen weten voor vlees, dat is het
duurst.’ In het weekend begint het een beetje op te raken. Kleding is meestal tweedehands. M: ‘Ik
vraag her en der, kun je kleding missen?’ Ook schoenen. V: ‘De eisen van school, daar word je op
beoordeeld. Het liefst hebben ze dat je Nikes aantrekt, Dolce & Gabbana. Dan ben je de standaard
burger in Nederland.’
In 2015 gaat het beter in het gezin. J. de zoon van 14 is weer thuis komen wonen. Ze zijn blij met
de man van de kerk die twee maal daags eten brengt. ‘Daar zijn we heel dankbaar voor.’ In 2016
verongelukt een zoon van V. Behalve het verdriet zijn er ook veel extra kosten voor reizen en
telefoon en omdat er familieleden op bezoek komen en blijven eten.
Participatie kinderen
In 2014 is A. de thuiswonende dochter 16 jaar en zit ze op het Voortgezet speciaal onderwijs in
een stad 20 km. verderop. Meedoen aan naschoolse activiteiten is lastig. ‘Ze verwachten dat je
het bioscoopkaartje en de treinreis betaalt.’ Toen er een uitje was zei de juffrouw midden in de
klas: ‘Als jij niet kunt, stuur ik wel een mailtje naar jouw bewindvoerder.’ De dochter zit in 2015
niet op een vereniging of sportclub. V: ‘Ze wacht tot ze in de buurt op school zit en hier nieuwe
vrienden heeft.’ De zoon van nu 15 was tot 2014 bij judo. Toen hij thuis kwam wonen, moest hij
daarmee stoppen. Bovendien is het duur. ‘Het is al 30 euro per maand en dan nog één keer per
jaar 60 euro bij voor de bond. Voor wedstrijden moet je apart betalen.’ In 2016 vertellen de
ouders ‘Die judo club heeft het nu zo gedaan dat J. twee keer per week mag judoën zodat hij toch
kan oefenen voor wedstrijden. Ze zijn heel makkelijk onder mekaar. Oh, J. zijn judo pak is te klein?
Ik heb er hier nog één, is nog hartstikke goed. Dat zijn toch wel heel belangrijke dingen, dat
mensen meedenken.’
Overheidssteun en hulp van instanties
De ouders praten veel over de uithuisplaatsing en noemen het onrecht. ‘Mensen in armoede
krijgen eerder te maken met uithuisplaatsing’, zeggen ze. ‘Armoede houdt niet in dat je je kind
verwaarloost of mishandelt.’ Ze vinden dat ze door het reizen voor de bezoeken aan de kinderen
in de financiële problemen komen. Regelmatig komen in het verhaal van M. ressentimenten naar
voren. Ze hebben een slechte verhouding met de voogdijinstelling. Ze vinden dat die de rechtbank
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verkeerd informeert. Steeds weer wordt in de rapporten het drugsverleden van V. erbij gehaald.
De beschermingsbewindvoerder is een vrouw waar ze vertrouwen in hebben. In 2015 valt haar
naam vaak. Ze vraagt voor hen alle voorzieningen aan waar ze recht op hebben, zoals
kwijtschelding en bijzondere bijstand voor advocaatkosten. ‘We hebben gezegd, belast ons er
maar niet teveel mee. Je zit op dat moment toch al zo vol van de dingen die je moet regelen.’ Het
vergoeden van de reiskosten voor de bezoeken gaat beter nadat de bewindvoerder een keer boos
is geworden op de voogdijinstelling. ‘Ze zet alles keurig op papier, reserveert hiervoor en regelt in
feite de teruggave.’ Vertrouwen is ook een item in de relatie met school: V: ‘Het hoofd van de
school mag ons niet maar de mentor van A. die kent ons van binnen en buiten, die kent zelfs mijn
streken, ze denkt mee.’ V. heeft al enkele jaren gesprekken met M, dat is iemand van
thuisbegeleiding Uniek. W: ‘ Als ik echt iemand nodig heb, dan is het fijn als M. er is.’ Ze hebben
nu zelf voor moeder en zoon ook hulp van deze instantie gevraagd.
Coping en sociaal netwerk
V. en M. voelen zich niet arm, maar ‘je valt wel onder armoede’. ‘Mensen denken dat het niet
bestaat. Je komt er niet uit. Je wordt bewust arm gehouden.’ De ‘onvoorwaardelijke’ liefde voor
elkaar helpt hen. ‘Maar mensen willen je uit elkaar drijven.’ Ze hebben een maatje en gaan met
haar steeds vaker een dag naar het ‘Zwervel’ de boerderij van ATD-vierde Wereld110. Ze treffen
daar lotgenoten. ‘Armoede houdt je in het isolement.’ ‘Bij ATD ben je jezelf, je wordt niet
beoordeeld.’ Ze willen via ATD ook de politiek wakker schudden. V. doet vrijwilligerswerk in de
wijk. Hij zou willen dat de gemeente meer meedenkt als je zelf een leuk idee hebt zoals een
activiteit voor jongeren.

WAT

HADDEN DEZE GEZINNEN NODIG?

Thema: Ontwikkeling overheidssteun en hulp van instanties
Voorgaande twee gezinnen hadden passende hulp nodig. Passende hulp is in deze gezinnen die beiden met
jeugdhulpverlening en jeugdzorg te maken hebben, heel veel maatwerk met steeds oog hebben voor armoede
in het gezin en de invloed die armoede heeft.

‘HANDTEKENING OP PAGINA 12’
M. heeft met veel hulpverleners en regelingen te maken omdat haar kinderen jeugdhulpverlening nodig
hebben en in een kindertehuis zijn geplaatst. Daar bovenop moet ze rondkomen met een krap budget.
Passende hulp was voor haar het vertrouwen en de rust dat het geregeld werd. Haar eigen rol is daarin
wisselend vanwege haar psychische beperkingen. Zo moest zij het budgetteren uit handen geven.
Ondersteunen bij het zelf doen betekent hier goede coördinatie en informeren en soms geheel overnemen. De
bureaucratische procedures wat betreft indicaties en vergoedingen zouden veel klantvriendelijker moeten
worden. Meer oog voor de dubbele kosten bij uit huis plaatsing van kinderen die in het weekend thuis zijn en
het recht op compensatie en/of kinderbijslag.

‘MEEDENKEN MET DE KOSTEN’
De kinderen van deze ouders zijn uit huis geplaatst. Passende hulp wordt hier gegeven door professionals en
vrijwilligers waar ze vertrouwen in hebben. Leerkrachten en sportleraren die meedenken zijn voor hen
110
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strohalmen die ze heel hard nodig hebben. Het gezin schreeuwt om aandacht voor de onrechtvaardigheid die
er bestaat in de relatie tussen armoede en uithuisplaatsing. De psychische gevolgen voor uithuisplaatsing voor
de ouders zouden meer benadrukt moeten worden. Extra aandacht moet er ook zijn voor kosten vanwege
bezoekregelingen, speciaal onderwijs en dubbele kosten van huishouden. Lotgenotencontact en
vrijwilligerswerk in de wijk dat de gemeente subsidieert en waarin zij meedenkt en ondersteunt, zou in dit
gezin helpend zijn. Ook de kinderen komen hiermee uit het isolement.

NAAR

H E T S P E E L V EL D

:

S AM E N V A T T E ND E B E S C H O U W I N G

Thema: Ontwikkeling overheidssteun en hulp van instanties
ZIE MODEL SPEELRUIMTE OP PAGINA 99
Verticale lijn: Krap
Niet alle ouders kunnen aanspraak maken op de voorzieningen van de overheid. Eén gezin had geen recht op
huurtoeslag. Kwijtschelding wordt niet gegeven wanneer er nog een rekening open staat of wanneer er een
hoger inkomen is met schulden. Bijzondere bijstand wordt ten behoeve van de kinderen gegeven voor een
glutenvrij dieet of schoolkosten. Ouders die kinderen met extra zorg hebben en/of kinderen die uit huis zijn
geplaatst kunnen geen of te weinig aanspraak maken op de extra reiskosten en extra kosten van
levensonderhoud.

Verticale lijn: Van krap naar meer ruimte of terug
Individuele inkomenstoeslag en Kwijtschelding gemeentelijke belastingen van de vijf gemeenten zijn in 2015 en
2016 nagenoeg gelijk gebleven, behalve in Rotterdam. Hier wordt de kwijtschelding in fasen afgebouwd en is
de individuele inkomenstoeslag voor deze doelgroep vervallen. De collectieve ziektekostenverzekering is een
passende voorziening voor ouders. Zeker als daar het Eigen Risico in verdisconteerd is. Bij vergoeding van
(duurzame) goederen wordt het niet toegekend als gift. Slechts twee van de vijf betrokken gemeenten hebben
in 2016 kindgericht armoedebeleid ontwikkeld. Wel komt er meer aandacht voor kinderen en worden in vier
van de vijf gemeenten Stichting Leergeld en andere fondsen gesubsidieerd.

Horizontale lijn: Onzekerheid, stress, zorgen
De gemeente wordt door veel ouders geassocieerd met bureaucratie en onbegrip voor de moeilijke situatie
waarin ze zitten. Bij door de gemeente geïnitieerde re-integratie trajecten is de algemene klacht dat er niet
zorgvuldig genoeg gekeken wordt wat iemand echt nodig heeft, wat iemand zelf wil of al geregeld heeft en of
de randvoorwaarden geregeld zijn. Het gevolg is onzekerheid, slapeloze nachten en verminderde motivatie om
de eigen situatie te verbeteren. Bijzondere bijstand liet in enkele gevallen heel lang op zich wachten. Dat geeft
irritatie en zorgen. Daar waar bewindvoering is, hebben de ouders er zelf geen zicht op of van gemeentelijke
regelingen gebruik wordt gemaakt.

Horizontale lijn: Van onzekerheid, stress, zorgen naar meer stabiliteit, rust, overzicht of terug
Vanaf 2015 hadden ouders door de transitie te maken met veel veranderingen in beleid die direct hun
portemonnee treffen. Alle veranderingen ook bv. met studiefinanciering, geven onrust in deze gezinnen. Er is
veel niet bekend of half bekend en men gaat af op wat men heeft gehoord. Hierdoor worden soms ook
verkeerde beslissingen genomen, bv. men durft geen bijbaan te nemen, men zet een kind de deur uit. Het
vervallen van de alleenstaande oudertoeslag van de gemeente waar extra Kindgebonden budget voor in de
plaats is gekomen, geeft onzekerheid over het inkomen. De kostendelersnorm levert voor ouders onzekerheid
op, waar de regel niet goed werd toegepast. Jeugdhulp en het sociale wijkteam dichterbij in de wijk is een extra
controle die nodig is, maar die ook stress oplevert bij de ouders.
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ALGEMEEN
Strategieën met geld: inkomsten vermeerderen
De mogelijkheid om meer inkomsten te verwerven is er in 2014 maar voor enkele ouders. Het betreft de man
met het eigen taxibedrijf en de vrouw die haar massagepraktijk wil uitbreiden. Eén vrouw solliciteert in de zorg,
maar er is op het moment weinig vraag in deze sector voor helpenden. Bij de andere ouders geeft de
bestaande uitkering WWB of arbeidsongeschiktheid impliciet de beperking aan om inkomsten te
vermeerderen, veelal fysiek, psychisch of vanwege de zorg voor kinderen. Het niveau van de uitkering is op dit
moment voor hen het hoogst haalbare. Enkele jonge moeders met een WWB uitkering zouden enkele uurtjes
in de maand kunnen werken, maar dan wordt dit met hun uitkering verrekend en gaan zij er financieel niet op
vooruit.

Strategieën met geld: uitgaven beperken
Geld besparen kan door het beperken van de vaste lasten. Eén ouder houdt met een programma van Essent bij
hoeveel energie ze heeft verbruikt. Een ander heeft hoge stroomkosten en wil checken of het aan de ijskast
ligt. Enkelen vertellen hoe ze de kosten van telefoneren laag houden, bijvoorbeeld door een prepaidkaart op
hun mobiele telefoon waarop ze alleen gebeld kunnen worden of door 06 nummers te blokkeren. Strategieën
met geld zijn ook: dingen niet aanschaffen, uitstellen van aankopen, nee zeggen tegen de kinderen, oplossen
met het vakantiegeld, zuinig zijn, prioriteiten stellen, op aanbiedingen afgaan, dingen krijgen, het doen met het
geld dat je hebt. Ook dingen ‘maar niet (meer) doen’. Niet meer bellen, niet meer met de brommer, niet naar
familie gaan. Alternatieven zijn ruilen of giften. Enkelen hebben een groentetuin waarin ze groenten en fruit
telen.

Strategieën met geld: budgetteren of beperkte speelruimte benutten
Enkele alleenstaande ouders die zelf hun geld beheren, budgetteren en doen dit in 2014 tot op de cent.
Strategieën zijn: overzicht van inkomsten en uitgaven op de computer, een betaling plannen, schuiven, een
betalingstermijn afspreken, sparen, maandgeld opdelen, lenen en snel terugbetalen, schuldenregelingen
afspreken. De gezinnen die een leefgeld te besteden hebben, kunnen op kleine schaal budgetteren. Ze maken
b.v. een klein spaarpotje waar ze iets extra’s voor de kinderen van betalen. De kinderbijslag en het vakantiegeld
geven hen speelruimte om b.v. speelgoed te kopen, een rekening van de dierenarts mee te betalen of iets via
internet te bestellen. Het is een manier om een stukje financiële autonomie te hebben. Extra geld aanvragen bij
de bewindvoerder wordt vaak door de ouders niet als prettig ervaren.

Riskante strategieën
Soms noopt de financiële situatie ouders om riskante strategieën aan te wenden. Met name in de situatie dat
er schulden ontstaan. Eén ouder had in 2014 al drie tot vier jaar de zorgverzekering niet betaald. Zij ‘koos’
ervoor om wel huur, gas en licht te betalen. Eén ouder vertelt hoe ze een wasmachine op afbetaling kocht, hoe
de administratiekosten opliepen en ze alle rekeningen onder de mat schoof. Het relativeren van geldzaken
stond in dit geval een het budgetteren in de weg. Een riskante strategie is ook het uitstellen van betalingen van
gas en licht. Eén vrouw spaarde in 2014 het eigen risico van de ziektekosten op voor het volgende jaar, terwijl
ze eigenlijk naar het ziekenhuis moest. Een echtpaar vertelt hoe ze door hun riskante uitgavenpatroon en het
aangaan van leningen in de problemen kwamen. Zij noemen het zelf ‘dom gedrag’ en naïviteit.
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Niet financieel coping gedrag
Ouders geven ook voorbeelden van niet- financieel coping praktisch gedrag: zelf reparaties uitvoeren, creatief
zijn, ondersteuning vragen, gebruik maken van fondsen, met de fiets gaan in plaats van met de bus, bewust je
netwerk uitbreiden, lotgenotencontact. Hierbij zijn ook voorbeelden van emotiegerichte coping: tevreden zijn,
de moed erin houden, sterk zijn, relativeren. Zij hebben hiervoor vaardigheden in huis, zoals eerlijk en open
zijn, je niet schamen. En ook: elkaar steunen en goed overleggen. Enkele ouders maken duidelijk wanneer en
hoe het ‘fout’ kan gaan met henzelf. Zoals één vrouw zei: ‘Wanneer het gevoel overheerst dat je minder hebt
en je gaat je terugtrekken, kom je in een isolement.’ Ook geven zij aan dat gevoelens opkroppen, moeilijk
kunnen communiceren met de partner en ruzie over geld, averechts werken. Men spreekt van overbelast zijn,
geen energie meer hebben en stress. Ouders geven tips aan andere ouders: blijf positief, ga niet mee in de
neerwaartse spiraal, kijk niet naar een ander, leef zoals je hebt, ga improviseren met eten, vraag om kleren,
niet zielig zijn, moed houden, werk aan jezelf, heb vertrouwen, creatief zijn.

Armoedegedrag
Onder armoedegedrag wordt verstaan extreem gedrag dat voortkomt uit de armoedesituatie en gestuurd
wordt door een gevoel van schaarste, angst voor de kosten of een conflict. Het is gedrag dat niet effectief is om
uit de situatie te komen. Eén vrouw was zo teleurgesteld dat haar fiets was gestolen dat ze opperde om maar
te gaan stelen. Ook het berusten, zich slachtoffer voelen is een vorm van armoedegedrag. Zoals de vrouw die
niets zegt tegen anderen: ‘Je moet zelf verdrietig worden.’ Ook de grote nadruk op schuld en boetedoening,
omdat men verkeerd met geld is omgegaan, is niet effectief om uit de situatie te komen. De extreme strijd met
hulpverleners en daarbij behorende ressentimenten kunnen als armoedegedrag worden getypeerd.
Armoedegedrag staat een makkelijke aansluiting op de maatschappij in de weg.

Sociaal netwerk, familie en vrienden
Bij veel gezinnen zijn de familiecontacten verwaterd of deze zijn slecht te noemen. In minder dan de helft van
de gezinnen heeft men een goed contact met meerdere familieleden. Vaak is men teleurgesteld in
familieleden, die hen veroordelen of alleen willen ‘profiteren’. Ook een scheiding kan ertoe bijdragen dat er
argwaan ontstaat. Eén vrouw vertelt dat ze door het agressieve gedrag van haar ex-man bang is om contacten
te leggen. Soms wordt melding gedaan van enkele vrienden waar men meer steun aan heeft dan aan familie.
Ook woont familie soms verspreid in het buitenland. Is men afhankelijk van één familielid voor materiële en
emotionele steun en dat familielid wordt zelf ziek of raakt in de armoede, dan komt men extra alleen te staan.
In enkele gevallen was sprake van ruzie met buren of pesterijen. Het gaat dan vaak om andere ‘kwetsbare
mensen’ zoals vluchtelingen, gehandicapten, allochtonen of laag opgeleiden.

ONTWIKKELING

O VE R D R I E J A A R

Duurzame vooruitgang
Waar het welzijn van de ouders verbeterd is ten gevolge van minder financiële problemen, noemt men zichzelf
rustiger, meer ontspannen. Dit heeft zijn weerslag op de communicatie met de kinderen. Iemand zei sterker
geworden te zijn en had meer lef gekregen door een persoonlijke spirituele training. Bij iemand anders is het
zelfvertrouwen verbeterd door nee te zeggen tegen een werktraject. Een ander zegt blij te zijn dat de situatie
van vroeger voorbij is, toen alles samen kwam, de armoede, de zorgen met de kinderen, de depressie en
gezondheidsklachten, de schaamte en het zich afsluiten. Daar waar gezinnen een duurzame vooruitgang
doormaken, is dit vooral te danken aan eigen kracht en in weerwil van instanties. Onafhankelijkheid, ambitie en
versterkt zelfvertrouwen van de ouder(s) vormen de pijlers van deze vooruitgang.
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De ontwikkeling stagneert
Daar waar de ontwikkeling stagneert, is er sprake van een toegenomen wantrouwen, afgenomen energie of
een verminderde gezondheid. Ook kan het voortkomen uit het plotseling wegvallen van een opgebouwd
sociaal netwerk waar men van afhankelijk was. In enkele gevallen was de draaglast (tijdelijk) weer verhoogd.
Dit was het geval in de gezinnen waar kinderen zijn die extra zorg nodig hebben. Het levert uitspraken op als:
‘Je raakt er aan gewend’ of ‘Je wordt er sterker van maar het vraagt ondertussen wel heel veel.’ In gezinnen
waar de ambities minder hoog zijn en waar meer stabiliteit is gekomen, kunnen hulpverleners die vertrouwen
en continuïteit bieden, wel een belangrijke rol spelen. Vanuit deze stabiliteit en hulp kunnen stappen gezet
worden zoals het zelf beheren van de administratie of het aangaan van vrijwilligerswerk. Elke volgende stap
van zelf doen is ‘spannend’. Soms lachen we erom, zegt een echtpaar dat al lang in armoede verkeert. ‘Het gaat
met ups en downs’, is een uitspraak die vaker te horen is.

Ontwikkeling sociaal netwerk 2015
In 2015 was in enkele gevallen de ondersteuning vanuit het sociaal netwerk verbeterd ten opzichte van 2014.
Dit ging samen met een verbetering van de financiële situatie en gezondheid: meer mensen over de vloer,
meer vriendinnen, contact met een zus, vrijwilligerswerk. Uit die contacten komt bij allemaal meer materiële
ondersteuning voort, zoals het kunnen overnemen van laminaat via een wijkproject, een gekregen
tweedehands kastje via een kennis, of de entree van het zwembad betaald door een nieuwe vriend. In de
contacten met de diaconie111 van de kerk ervaren enkelen goede hulp, warmte en betrokkenheid. In één geval
werd structurele hulp vanuit de diaconie geboden. ATD Vierde wereld en het Maatjesproject ‘Er zijn voor jou’
bieden voor een gezin in Oss vriendschap en gelijkwaardige contacten. In Helmond vormt de Ruilwinkel een
plek van ontmoeting en ondersteuning. Je kunt daar goederen en dienst ruilen, o.a. een fiets laten repareren,
een cursus volgen, je haar laten knippen of kleding uitzoeken. Eén van de ondervraagde ouders biedt pedicure
aan, een ander knipt haren.

Vrijwilligerswerk
Vrijwilligerswerk biedt in 2015 voor de ouders opvallend positieve nieuwe contacten en ervaringen. Het gaat
om vrijwilligerswerk bij Foodsharingkasten, opvang van zwervers in de Pauluskerk, verkoop en administratie in
een tweedehands kledingwinkel, wijk- en buurtwerk, helpen op de basisschool, werken op boerderij ‘het
Zwervel’, een kunstenaarscollectief in de wijk en het geven van workshops voor ouders. Het levert voor hen
gezelligheid op, nieuwe contacten, stappen zetten, gelijkwaardigheid, steun op geestelijk gebied. Maar ook
‘variatie’ wordt genoemd, iets terug kunnen doen, nodig zijn. Ook jezelf presenteren, sterker worden zijn
kernwoorden die genoemd worden in dit verband. Men krijgt er weer andere contacten door en dit levert
zowel emotionele als materiële steun op. Dit ondersteunt de metafoor van de ontwikkeling in het gezin als een
opgaande of neerwaartse spiraal.

Ontwikkeling sociaal netwerk 2016
In de gezinnen waar een helpend netwerk ‘goed’ genoemd wordt, kan dit op een organische manier zijn
ontstaan, bv. vrienden van de familie. Zij organiseren samen een sinterklaasfeest of nemen de kinderen een
weekend mee uit. Het kan ook georganiseerd zijn zoals een SNS netwerkbijeenkomst of een maatjescontact.
Ook hier zijn goede ervaringen mee. Een maatje is tijdelijk en uiteindelijk wil men ‘normale contacten’. Mensen
die zich het lot van een gezin aantrekken, kunnen van heel veel waarde zijn als zij jaar in jaar uit blijven komen.
Het is het contact naar de buitenwereld in een geïsoleerd gezin. Het kan een intermediair zijn, iemand van een
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Armbestuur van protestanten of kerkelijk armenzorg van de Katholieke kerk. ‘Het ondersteunen van mensen in
armoede, binnen en buiten de kerk’. Dit is een definitie van Kerk in Actie. De bijdrage van kerken aan
armoedebestrijding neemt fors toe. Kerken droegen in 2015 meer dan 36 miljoen euro in hulp en meer dan 1,25
miljoen uren aan vrijwilligerswerk bij aan armoedebestrijding. (Rapport: Armoede in Nederland 2016)

SPEELRUIMTE Stichting De Vonk 2017

77

hulporganisatie of van de kerk. Het gaat om continuïteit en face tot face contact. Betrouwbaarheid is hierin het
allerbelangrijkst. Ze doen wat ze zeggen en zeggen het als ze het niet kunnen waarmaken. Soms is het
netwerk blijvend klein en breidt het zich ook niet uit. Het taboe op jeugdhulpverlening of het gedrag van een
ex-man kan hier een rol in spelen. Het in één keer wegvallen van het netwerk door ruzie of omdat mensen het
af laten weten, de man van de kerk die nooit meer gekomen is, maakt onzeker en verdrietig. Men weet niet
altijd welke rol men daar zelf in speelt.

Life events
Bepaalde gebeurtenissen lijken in deze gezinnen een extra grote impact te hebben. Het kan gaan om
gebeurtenissen ten goede en ook om gebeurtenissen die zorgen geven. Gebeurtenissen ten goede zoals een
geboorte, werk vinden, maar ook het aangaan van vrijwilligerswerk of het zich aansluiten bij een ‘minimagroep’
geven de ouders hoop en nieuw elan, maar zijn ook ‘dubbeltjes op zijn kant’. Het zich vastklampen aan de
nieuw ontstane situatie, is ook een risico. De oorspronkelijke euforie kan makkelijk omslaan door de grilligheid
van het sociaal netwerk waar men op dat moment afhankelijk van is in combinatie met broos vertrouwen. In
enkele gezinnen leek het in 2015 beter te gaan, maar dit bleek dit in 2016 toch niet door te zetten, bv. omdat
het vrijwilligerswerk weer wegviel, er ruzie kwam, hulp minder betrouwbaar bleek, een traject van de
gemeente plannen doorkruiste of men uitgeput was van alles.

T O E L IC H T I N G

OP DE DRIE CASUSSEN

Thema: Ontwikkeling coping en sociaal netwerk
‘GEEN DRIE DINGEN OP BROOD’
De moeder heeft geleerd dat ‘de dingen omdraaien’ en creatief zijn belangrijk zijn in het omgaan met de
situatie. Ze gaat er nu als bijstandsmoeder anders mee om dan vroeger toen ze dacht dat ‘drie dingen op
brood’ belangrijk was.

‘HUISDIER VAN NEDERLAND’
Een jonge moeder had plannen hoe ze haar huisje op wilde knappen, weer naar school zou gaan en uit de
bijstand wilde komen. De gemeente houdt daar geen rekening mee en beslist anders. Ze wordt er verdrietig en
voelt zich ‘huisdier van Nederland’

‘POKEMONS VANGEN’
Een alleenstaande moeder met twee jongens had vrijwilligerswerk bij een tweedehands winkeltje en goede
steun van haar familie. Plotseling valt door ruzie alles weg en is het allemaal minder geworden, ook voor haar
jongens. Ze houdt de moed erin.

Casus 9
‘GEEN DRIE DINGEN OP BROOD’’

Besteedbaar inkomen
D. is een alleenstaande ouder. In 2014 is zij 45 jaar. Ze woont met haar dochtertje van 3 jaar in
een vooroorlogse wijk. Ze heeft twee oudere kinderen uit een eerder huwelijk. Eén daarvan is een
meisje van 23 jaar dat meervoudig gehandicapt is en in een instelling woont. Zij komt vaak in de
weekenden naar huis. Ook tussendoor heeft mevrouw daar de zorg over. Mevrouw heeft een
uitkering vanuit de Participatiewet. D. heeft in 2014 nog een schuld van 12.000 euro. De
schuldenberg is ontstaan in de periode dat haar dochter heel erg ziek was ze een PGB kreeg. ‘De
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geldstroom werd heel ondoorzichtig. ‘Alles raakte uit balans.’ We wisten niet of ze het zou halen.
Daardoor had ik mijn hoofd ook niet naar de papieren staan.’
In 2014 is D. bezig de schulden zelf af te lossen. Dit doet ze door met elke schuldeiser afzonderlijk
een betalingsregeling af te spreken en zich er strikt aan te houden. Ze leeft van 40 euro in de
week. In 2015 is het schuldbedrag nog 7000 euro. ‘Ik ben ervan overtuigd dat dit me gaat lukken.’
In 2016 zijn alle beslagen eraf en heeft ze nog een schuld van 4000 euro. Ze houdt na aftrek van
de vaste lasten ‘dik 400 euro per maand over’.
Bestedingen kinderen
Kleding voor haar jongste dochter is allemaal tweedehands. Mevrouw koopt het zelf op
kledingbeurzen of in een ‘leuke schoenenwinkel op de hoek’. Ze heeft zich wel eens ‘klem gezet’
gevoeld door de kosten voor gezondheidszorg, o.a. toen haar dochter haar voetje had verbrand.
24 euro voor een zalfje. Mevrouw heeft veel extra kosten voor haar gehandicapte dochter die
vaak in de weekenden naar huis komt en een glutenvrij dieet heeft. ‘Dat is een duur dieet en van
levensbelang voor haar, daar kan je niet onderuit.’ In 2015 is haar dochter verhuisd naar een
andere instelling. Door de bezuinigingen wordt er meer van de ouders verwacht, ook financieel. In
2016 woont zij enkele maanden thuis omdat ze een therapie moet volgen. D. maakt veel extra
kosten maar heeft daar geen vergoeding voor ontvangen. In 2016 besluit mevrouw om haar
dochter van dan 5 jaar oud op te geven voor privé- zwemles. Met de gemeente zou ze twee jaar
moeten wachten. ‘Dat is waanzinnig duur, 50 euro in de maand.’ Maar omdat er steeds meer
schulden afgelost zijn ‘kan je opnieuw berekenen en bedenken, wat is het mij nou waard?’
Participatie kinderen
In 2014 zegt mevrouw over haar jongste dochtertje: ‘Ik vind mijn dochter het rijkste kind van de
wereld. Gezegend met zelfvertrouwen die je zelden ziet bij een kind, zo sterk. Ik denk niet dat je
dan niet arm kan zijn.’ Haar dochtertje zit op de vrijeschool en ze had graag een antroposofisch
consultatiebureau voor haar gewild, maar dat kan niet. Ze maakt dagtochtjes met haar
dochtertje naar omliggende dorpen of naar het bos. Vanaf 2015 koopt mevrouw van het
vakantiegeld een museumjaarkaart, ‘om de vakantie mooi te kunnen invullen’. In 2016 vertelt
mevrouw dat haar dochtertje nog steeds niet zelf fietst. ‘Dat is zo’n ding waar ik niet trots op
ben.’ ‘Ze had gewoon geen goede fiets.’ Over haar dochter die gehandicapt is: ‘Zij wil graag dat
we dan ergens gaan zitten, chocolademelk drinken, dat mag ze wel maar dat is bijna overal
hartstikke duur.’
Overheidssteun en hulp van instanties
D. is kritisch naar zowel overheidssteun als particulier initiatief. ‘Het wordt vaak met de beste
bedoelingen gegeven, maar er zit een bepaalde betutteling in die niemand goed doet.’ Ze is één
van degenen geweest die heeft geprotesteerd tegen het inkoopbeleid van de voedselbank. In
2015 is ze opgeroepen door de gemeente, door haar buitenlandse achternaam, om een cursus
Nederlands te krijgen. ‘Ik dacht dat ze me opriepen om een cursus Nederlands te geven. ‘Ik heb
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meteen gevraagd of ik dat geld niet kan inzetten voor een scholing die me wel verder helpt. In
2016 krijgt ze van de gemeente een traject aangeboden om een eigen bedrijf, het geven van
workshops, te starten. ‘Maar door de hele korte beslissingstijd en omdat er veel onduidelijk was,
ook op financieel gebied,’ heeft ze het niet gedaan. Ze is er trots op dat ze zich ‘niet heeft laten
verleiden’.
Coping en sociaal netwerk
D. heeft met haar twee oudste kinderen ook als bijstandsmoeder in deze situatie gezeten en gaat
er nu anders mee om. ‘Voor een kind is het eigenlijk niet zo belangrijk of ze drie dingen op brood
heeft of één ding, als je dat maar met veel enthousiasme neerzet en mooi presenteert, met heel
veel liefde, is het allemaal goed. Vroeger vond ik het belangrijker, dacht ik dat het bij zou dragen
aan een gelukkige jeugd.’ En over de tweedehands kleding die haar dochtertje nu draagt: ‘Ik doe
heel erg mijn best om het mooi op elkaar af te stemmen en iedereen zegt dat ze er prachtig
uitziet. Bij de oudste twee, toen die klein waren, vond ik dat het zielig was als ze in tweedehands
kleren moesten lopen.’ ‘Het zijn allemaal dingen, je moet je ervan bewust zijn dat je het om moet
draaien. Creatief zijn. Daarnaast heel strak zijn, streng zijn, dit heb ik, daarmee moet ik uitkomen.’
Ze vindt dit ook riskant: ‘Dat betekent ook, mocht ik minder creativiteit of minder energie hebben
om overal naar toe te fietsen en overal dingen te regelen, dan wordt het opeens meteen een stuk
moeilijker.’ D. vindt in 2015 het omgaan met de situatie echt verbeterd. ‘Door mijn inzicht in
mijzelf en ietsje minder schuldgevoel, dat helpt ook. Daardoor wordt het niet zo’n zware last om
te dragen.’ In 2016 is ze echt van haar schuldgevoel af.
Casus 10
‘HUISDIER VAN NEDERLAND’

Besteedbaar inkomen
E. is een alleenstaande moeder. In 2016 is ze 32 jaar. Haar dochter is dan 11 jaar oud. Ze woont in
een wijk, waar ze veel overlast ervaart. E. heeft vanaf haar 27e een uitkering vanuit de
Participatiewet. Daarvoor werkte ze drie dagen in de week en deed een particuliere
kappersopleiding. Ze moest stoppen met de opleiding toen haar stiefvader ernstig ziek werd en ze
kinderopvang moest gaan regelen. Toen zijn ook de schulden ontstaan. Ze schat dat deze nu 7000
a 8000 euro zijn. Ze heeft beschermingsbewind, maar ‘ze vertrouwt haar niet’. In 2015 denkt ze
dat er niks wordt afgelost en dat haar uitkering te laag is. Ze levert haar ‘streken’ en ‘er is veel
onduidelijk’. Enkele malen is haar uitkering geblokkeerd omdat gegevens niet waren
aangeleverd. ‘Ik kan een boek schrijven over wat er allemaal verkeerd is gegaan.’ Ze wil van deze
bewindvoerster af. Ze krijgt 80 euro leefgeld per week. In 2016 vindt ze haar financiële situatie
verslechterd. ‘Omdat de gemeente het mij zo moeilijk maakt en mijn dochter ouder wordt.’
Bestedingen kinderen
E. gaat vaak met haar dochter bij haar moeder eten. ‘Dus 20 euro per week gaat naar mijn
moeder, voor boodschappen.’ Ze ‘verdeelt’ in gedachten het geld tussen haar en haar dochter.
80

‘Eigenlijk moet je bekijken dat we ieder 40 euro per week hebben. Haar oudere zussen betalen
veel voor haar dochter, bv. een uitje naar de bioscoop, een uitstapje of het schoolreisje. ‘Ik wil niet
naar Leergeld, ze weten op school toch wel dat mijn kind arm is.’ In 2016 zegt E.: Hoe groter zij
wordt hoe moeilijker het allemaal wordt. Net als met kleding en zo. Nu begint zij te puberen en
wil zij ook kopen wat zij wil en dat kan niet.’ Met de kinderbijslag mag haar dochter voor 100 euro
een jas uitkiezen, schoenen en een speciaal leesboek. ‘Dat vindt ze helemaal leuk, maar die kosten
wel 30 euro per stuk.’ Ze geeft haar dochter ook af en toe geld mee: ‘Als ze naar de stad wil met
haar vriendinnen, dan moet ik wel zorgen dat ik die 5 euro heb.’ Gelukkig kreeg E. van een
vriendin voor honderden euro’s aan kleding, want haar buurmeisjes hadden ongeveer dezelfde
maat. ‘Ook H&M en zo!’
Participatie kinderen
In 2015 vertelt moeder: ‘School vraagt soms dingen. Vandaag hadden ze pyjamadag. Dus ze
moest gisteren nog een pyjama gaan kopen, dat kost mij ook weer 15 euro. Donderdag hebben
we ‘gekke hoedendag. Ik zeg, zeg maar tegen de juffrouw dat ze zelf een hoed mag gaan kopen.’
En ook: ‘Nu hebben ze Eos lippenbalsem op school, kost 6 euro per stuk. Het kind heeft het wel
nodig, want andere kinderen hebben het ook.’
In 2016 gaat de dochter naar groep 8. Ze is echt aan het puberen. Op school gaat het opeens
minder. School wil haar laten testen voor leerwegondersteuning112. E. is bang dat ze een vmbo
basis- advies zal krijgen. ‘Ik wil dat mijn kind naar een normale opleiding gaat en niet bij kinderen
komt, waar zij niet mee om mag gaan.’ Haar dochter kan geen keuze maken uit een sport of
vereniging. Ze doet soms mee aan activiteiten die JIBB113 organiseert. ‘Dan komt ze enthousiast
thuis en dan heeft ze het heel leuk gehad en dan vraag ik, wil je dat gaan doen, nee hoeft niet.’
Overheidssteun en hulp van instanties
In 2016 heeft ze een ‘hele hoop problemen’ met de gemeente. Ze is bang dat ze haar uitkering
verliest, omdat ze eigenlijk aan een re-integratieproject moest beginnen. Omdat zaken niet goed
geregeld waren, zoals de buitenschoolse opvang, is ze niet gegaan. Ze moest een diagnostisch
onderzoek doen, om te kijken in hoeverre ze ‘beperkt’ was. Ze wil graag weer de kappersopleiding
doen, ‘maar dat mag niet van de gemeente omdat er geen werk in is. Je mag niks op eigen houtje
doen, moet overal toestemming voor vragen.’ In 2016 vindt ze de hulpverlening wel verbeterd
omdat ze hulp heeft gekregen van L. Dat is iemand van Humanitas 114, die haar helpt met de
problemen met de bewindvoerder, de gemeente en school.

112

Uit de test moet blijken of er achterstanden zijn in het leren waardoor ze recht hebben op plaatsing in een
kleinere klas op het voortgezet onderwijs.
113
JIBB organiseert sport- en beweegactiviteiten voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen.
114
De vereniging Humanitas is een landelijke vrijwilligersorganisatie. De vrijwilligers helpen mensen om op eigen
kracht iets aan hun situatie te veranderen.
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Coping en sociaal netwerk
In 2015 heeft E. plannen wat ze allemaal wil doen. In 2016 zegt ze: ‘Een jaar geleden was ik nog
echt heel optimistisch over mijn toekomst. En dat is gewoon helemaal vertrapt.’ Ze ziet nu ook dat
haar familie niet zoveel voor haar doet. ‘Nou L. mij helpt, zien zij in een keer in dat ik eigenlijk een
probleem heb, terwijl ik al vijf jaar lang stress heb.’ Ze vertelt ook over leuke dingen: ‘Gisteren zijn
we naar Zandvoort naar het strand geweest. We hebben meereiskaartjes van NS gehad en mijn
nichtje heeft een OV. Dus het heeft mij 2,50 gekost. In Zandvoort zelf is een supermarkt om de
hoek dus daar haal je al je spulletjes.’ Over het rondkomen zegt ze: ‘Het ligt er denk ik aan hoe ik
in mijn vel steek. Als ik heel veel stress heb, voelt het ook veel moeilijker allemaal want dan ga je
naar de winkel met het idee van ik kan dit niet kopen en dat niet, maar als het goed gaat, ga je
gewoon naar de winkel en je koopt je dingetjes en je bent gewoon blij en tevreden met wat je
hebt.’ Haar verhaal is niet gespeend van humor. ‘Nou ik voel me huisdier van Nederland. Ik zit in
een kooi hier in een achterstandswijk met het minimale en wanneer zij zin hebben om mij op te
roepen, dan moet je dan maar paraat staan.’
Casus 11
‘POKEMONS VANGEN’

Besteedbaar inkomen
J. is (2016) een alleenstaande moeder van 39 jaar met twee zonen van 13 en 11 jaar. In 2010 is ze
gescheiden van haar man die psychische problemen had. De man heeft haar achtergelaten met
grote schulden. Door onterecht ontvangen kinderopvangtoeslag zijn deze schulden alleen maar
groter geworden. Mevrouw is moeten stoppen met haar werk als ziekenverzorgster omdat ze
door de zorg voor haar kinderen geen avond- en nachtdiensten meer kon draaien. Ze heeft een
uitkering vanuit de WWB, die in 2015 de Participatiewet werd. Op de uitkering ligt veel beslag op.
Mevrouw betaalt de vaste lasten en houdt in 2014 nauwelijks iets over per maand. Ze leeft dan
van de kinderbijslag. In 2015 is ze verhuisd naar een rustiger wijk waar ze minder huur- en
stookkosten heeft. Ze heeft dan een bewindvoerder die ook schulden aflost. Ze krijgt 50 euro aan
leefgeld per week en 125 euro per maand kinderbijslag.
Bestedingen voor de kinderen
In 2014 betaalt mevrouw van de kinderbijslag de telefoon, kabel en internet en de boodschappen.
Ze komt niet rond. Ze krijgt op dinsdag een groentepakket van een particuliere stichting en
daarnaast gaat ze op vrijdag nog naar de voedselbank. Ze kookt altijd warm. Als het niet lukt
springt haar schoonmoeder, die ze haar ‘tweede moeder’ noemt, bij. Van een kennis kreeg ze een
vriezer vol met etenswaren. Haar zus werkt in een kledingzaak, daar krijgt ze soms kleren van of
die koopt schoenen voor de jongens. Winterjassen heeft ze op de kop kunnen tikken voor 2 euro.
Mevrouw vindt het belangrijkste dat de kinderen goede warme kleding en schoenen hebben. De
kosten voor kamp en het schoolreisje zijn betaald door het schoolkostenfonds van de gemeente.
Ze mag de auto van haar ex- stiefvader gebruiken om haar zoon naar de sport te brengen.
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Mevrouw vindt in 2015 dat ze meer te besteden heeft voor haar kinderen. In 2016 vindt ze de
bestedingen ‘minder’ omdat de hulp van haar familie wegvalt.
Participatie kinderen
De oudste jongen doet vmbo kader. Hij heeft ADHD en krijgt daar medicijnen voor. De jongste zit
nog op de basisschool en zal waarschijnlijk vmbo basis-kader gaan doen. De oudste zoon zit op
voetbal. Dat wordt in 2014 en 2015 door het Jeugdsportfonds geheel vergoed. In 2016 wordt de
contributie door Meedoen in Rotterdam115 betaald. De kleren, voetbalschoenen, keeperskleren
kan mevrouw goedkoop kopen met de Rotterdampas. De jongste doet niet aan sport. ‘Hij wil van
alles en nog wat en dan is het één of twee keer en dan is het, hij wil niet meer. Ze kunnen wel
voldoende buiten spelen, maar ze zitten tegenwoordig alleen nog maar binnen, tenzij ze
Pokemons kunnen vangen.’ Mevrouw vindt wel als je naar andere kinderen kijkt, dat haar
kinderen wel tekort komen. Ze zou meer met de verjaardag willen doen. Dagjes uit hebben ze ook
niet gedaan. ‘Ja hier naar het surfmeertje.’
Overheidssteun en hulp van instanties
In 2015 laat de gemeente haar ‘met rust’ omdat ze vrijwilligerswerk doet in een winkel waar
mensen met een minimum inkomen met een pasje groenten, fruit en kleding kunnen kopen. Ze
kan daar haar diploma boekhouding halen. Misschien komt er een betaalde baan uit voort. In
2015 wordt in Rotterdam het schoolkostenfonds - een vorm van bijzondere bijstand - afgeschaft.
Daar komt de Rotterdampas voor in de plaats. Hiermee kun je o.a. in geselecteerde winkels
schoolspullen kopen. Tegelijk wordt ook de kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen
gehalveerd. In Rotterdam is de Stichting Meedoen in Rotterdam in de plaats gekomen van de
Stichting Leergeld. Mevrouw heeft daar in 2015 een computer van gekregen en ontvangt een fiets
als J. naar de Middelbare school gaat. De ondersteuning is in 2016 minder geworden. Ook de
langdurigheidstoeslag die mevrouw in 2015 zou krijgen is in Rotterdam afgeschaft.
Coping en sociaal netwerk
In 2014 ontvangt mevrouw van de kerk wekelijks een bedrag van 30 euro. In 2015 als ze gaat
verhuizen, geeft de diaken van deze kerk haar 1,5 maand huur en geld om het appartement in te
richten. In 2015 vindt mevrouw het omgaan met de situatie verbeterd. Ze voelt zich in het nieuwe
appartementje rustiger en meer op haar gemak. In 2015 krijgt ze van haar oma een koelvriescombinatie en een laptop waarop ze de boekhouding voor de stichting kan doen. In 2015
vindt ze haar perspectief en toekomstbeeld verbeterd omdat er afbetalingen worden gedaan en
er zit een kans in dat ze een vervolgopleiding boekhouding mag gaan doen. Toch is er ook kritiek.
Ze uit ressentimenten naar asielzoekers die ‘een zorgverzekering krijgen van 75 euro terwijl zij zelf
het driedubbele moet betalen.’ In 2016 is haar vrijwilligerswerk plotseling gestopt: ‘ Ik kwam daar
op een dag binnen en toen stond M. daar en die zei je bent op non-actief gezet en de echte reden
weet ik nog steeds niet.’ Met haar ‘tweede moeder’ heeft ze geen contact meer sinds ze daar
115

Voorheen Stichting Leergeld Rotterdam.
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ruzie mee heeft gehad omdat ze met haar zoontje niet naar de dokter was gegaan. Haar zus heeft
een tweede kindje en ze denkt dat die gewoon weinig tijd heeft. De diaken van de kerk ziet ze ook
niet meer. Ze kan niet meer rondkomen. Ze doet nu vrijwilligerswerk bij de voetbalclub van haar
zoon. Dat geeft haar wel afleiding.

WAT

HADDEN DEZE GEZINNEN NODIG?

Thema: Ontwikkeling coping en sociaal netwerk
Voor alle gezinnen is het belangrijk dat hulp en voorzieningen aansluiten bij het copinggedrag van ouders. Dit is
maatwerk omdat ambitieniveau en perspectief en wat passende hulp is voor hen verschillend zijn. Door
rekening te houden met het copinggedrag van ouders en hen hierin te versterken, versterk je de
opvoedingsmogelijkheden van ouders en daardoor de participatie van de kinderen. Daar gaat het nog vaak mis,
zoals deze casussen ons laten zien.

‘GEEN DRIE DINGEN OP BROOD’
Sterk actief en emotiegericht copinggedrag dat deze ouder laat zien en ook goed kan benoemen, zouden
instrumenten moeten zijn voor de gemeente, maar ook voor een school of particulier initiatief om hun beleid
af te stemmen. Deze vrouw wijst de weg naar waar het fout gaat in beleid en zou ook voor lotgenoten, door
haar verhaal te vertellen, een ondersteuning kunnen vormen. Zoals zij ook zelf aangeeft, overschatting ligt op
de loer, want financieel gezien blijft ze kwetsbaar.

‘HUISDIER VAN NEDERLAND’
Deze jonge moeder zat vol plannen en deze worden doorkruist door een gemeente die daar geheel aan voorbij
loopt in een re-integratietraject. Het resultaat is teleurstelling, boosheid, gebrek aan motivatie. Reintegratietrajecten zouden veel meer aan moeten sluiten bij de ambities en het vertoonde copinggedrag van
ouders, willen deze niet het tegenovergestelde bereiken. De stress die het geeft leidt bij haar zelfs tot
psychosomatisch klachten. Dit heeft nadelen voor de toch al veel eisende opvoeding van haar dochter.

‘POKEMONS VANGEN’
Deze alleenstaande moeder schikt zich in haar lot, nu haar sociaal netwerk is weggevallen. Dit is een vorm van
passieve coping en geen goede basis voor de opvoeding. Haar twee jongens komen in de puberteit. Dit vergt
veel van haar als alleenstaande ouder met grote schulden en met een klein netwerk. De gemeente zou haar
kunnen versterken in hetgeen ze kan en op het vlak waar ze al stappen in gezet heeft. Een cursus boekhouding
vergoeden is passende hulp voor haar. Het armoedebeleid in Rotterdam zou opnieuw uitgebreid moeten
worden.

NAAR

H E T S P E E L V EL D

:

S AM E N V A T T E ND E B E S C H O U W I N G

Thema: Ontwikkeling coping en sociaal netwerk
ZIE MODEL SPEELRUIMTE OP PAGINA 99
Verticale lijn: Krap
Enkele gezinnen die in 2014 aan de rand van een crisis zitten, hebben totaal geen overzicht over hun financiën.
Dit wordt versterkt door onduidelijke beslagleggingen en situaties van ‘geen geld’. Dit leidt tot stress, depressie
en onzekerheid, soms tot ruzie met gezinsgenoten. Ook worden riskante strategieën ingezet zoals nog meer
lenen of de post niet openen. Armoede kan leiden tot schuldgevoelens, gevoelens van schaamte of van
wantrouwen. Dit belemmert het efficiënt gebruik maken van inkomensondersteunende voorzieningen, van het
eigen netwerk of van bv. budgethulp. Dit versterkt alleen maar de krappe financiële situatie in het gezin. Waar
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wel overzicht is hanteren ouders diverse copingstrategieën met geld. Dit bespaart hen veel geld. Enkele ouders
budgetteren in 2014 op de cent. Eén ouder kan wat reserveren.

Verticale lijn: Van krap naar meer ruimte of terug
De gezinnen met schulden die in 2015 of 2016 bewindvoering krijgen, ontvangen nu een vast leefgeld
waardoor zij ‘rijker’ worden voor hun gevoel. Enkele gezinnen kregen het financieel moeilijker doordat het
sociale netwerk waar zij van afhankelijk waren, geheel wegviel. Enkelen kregen een conflict met particuliere
initiatieven of vrijwilligerswerk, waardoor mogelijkheden wegvielen. Soms was er meer wantrouwen naar
hulpverleners In enkele gevallen was de draaglast voor de kinderen weer verhoogd en dit gaat altijd gepaard
met de last van extra kosten. In 2016 komt het zelf budgetteren bij enkelen in de knel door psychische
problematiek of gebrek aan energie en tijd. Meer ondersteuning vanuit het sociaal netwerk door ‘nieuwe
familie’ of een georganiseerd netwerk ging daarentegen samen met juist meer financiële ruimte,
zelfvertrouwen en gezondheid. Ook vrijwilligerswerk geeft steun in natura en soms perspectief op werk.

Horizontale lijn: Onzekerheid, stress, zorgen
In 2014 toen vier gezinnen op de rand van een crisis zaten was er in deze gezinnen sprake van
overlevingsgedrag. Leven met de dag, geen post openmaken, ruzie om geld, niet weten of er geld op de
rekening staat, aan de eerste de beste die het vraagt geld geven, lenen en niet terug kunnen betalen,
onverantwoorde leningen afsluiten, rekeningen niet betalen. Er is schaamte. De weg niet weten omdat je geen
hulp durft te vragen. Ouders voelen zich soms schuldig door hoe ze met geld om zijn gegaan. Rondkomen heeft
ook te maken met hoe mensen zich voelen. Of ze goed in hun vel zitten. Als ze zich beter voelen, maken ze
‘slimmere’ keuzes.

Horizontale lijn: Van onzekerheid, stress, zorgen naar meer stabiliteit, rust, overzicht of terug
Zelf budgetteren en schulden aflossen en zeker wanneer ouders zien dat er extra ruimte komt, geeft de ouders
een gevoel van trots. Zij kunnen nu plannen en vooruit kijken. Zij komen voor nieuwe keuzes te staan. De
gezinnen die bewindvoering hebben en een vast leefgeld te besteden hebben, kunnen op kleine schaal
budgetteren. Dit geeft hen een stukje autonomie en onafhankelijkheid, al is het binnen heel kleine marges.
Daar waar gezinnen een duurzame vooruitgang doormaken, is dit vooral te danken aan eigen kracht en in
weerwil van instanties. Dit versterkt het idee dat de langdurige afhankelijkheid die deze gezinnen hebben, niet
goed is voor hun eigenwaarde en daardoor de opvoeding en de participatie van hun kinderen schaadt. Lifeevents hebben een grote impact in deze gezinnen. Het vormen nieuwe strohalmen die ‘te gretig’ vastgepakt
worden en die gemakkelijk tot teleurstelling kunnen leiden.
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ALGEMEEN
‘Mijn kinderen zijn gezond’
De ouders vinden hun kinderen over het geheel genomen gezond. Enkele ouders voegen eraan toe dat hetgeen
de kinderen mankeren, bv. buisjes in de oren, infecties, niet direct te maken heeft met gebrek aan geld. Dit
geldt ook voor bijvoorbeeld ondergewicht of darmproblemen, waarvan een directer verband met
voedingspatroon en/of spanningen door geldgebrek verondersteld zou kunnen worden. Daar waar niet altijd
een warme maaltijd op tafel komt, vindt men de kinderen toch gezond. Enkele ouders vinden wel dat de
prioriteit die zij geven aan gezond eten hierin een rol speelt. In de aanname dat de kinderen gezond zijn,
kunnen sociaal wenselijke antwoorden een rol spelen, omdat ouders niet als ‘slechte opvoeders’ gezien willen
worden.

Bijzondere situaties
In 2014 is in één gezin een jongen met een (goedaardige) hersentumor. Hij is hiervoor geopereerd in
Rotterdam en hij krijgt in 2014 nog chemokuren. In één gezin is een meisje van 23 met een lichamelijke en
geestelijke handicap. Zij woont zelfstandig in een beschermde woonvorm en heeft een uitkering. Zij komt de
weekenden en in de vakanties thuis. Het komt voor dat de moeder het bezoek aan thuis uitstelt, omdat er te
weinig geld is. In enkele gezinnen hebben kinderen een door de arts geconstateerd onder- of overgewicht. In
een gezin hebben twee kinderen een glutenallergie. Eén gezin had in 2014 te maken (gehad) met
uithuisplaatsing vanwege een kinderbeschermingsmaatregel. In dit tweeoudergezin gaat het om alle vier de
kinderen, destijds, in 2011, in de leeftijd van 0 tot 12 jaar. Eén dochter van dan 16 jaar is teruggeplaatst in het
gezin. De uithuisplaatsing is in het interview een heel belangrijk onderwerp dat veel emoties oproept bij de
ouders. Er is voor hen ook een relatie met armoede. De oudste dochter gaat gebukt onder het stigma van de
uithuisplaatsing en de OTS116.

Onveiligheid
In enkele gezinnen is vóór 2014 sprake geweest van onveilige woonsituaties voor de kinderen. Eén
eenoudergezin met drie kinderen is in 2012 in de winter acht maanden afgesloten geweest van elektriciteit,
waarvan 2 maanden in de winter. Dit betekende dat er geen verwarming en geen warm water was. In drie
andere gezinnen hebben de kinderen vóór de scheiding van hun ouders onveilige woonsituaties meegemaakt
door onverantwoord gedrag van hun vader of waren zij betrokken bij een vechtscheiding. Ruzie met de buren
is in enkele gezinnen ook een bron van stress. Het betreft discriminatie vanwege allochtoon zijn of
overlastsituaties. De gezinnen wonen ook vaak in een sociaal zwakkere buurt. Overlast veroorzaakt door
hangjongeren en criminaliteit, moord in de directe omgeving zorgden eveneens voor gevoelens van
onveiligheid in de buurt. Van deze onveiligheid in de buurt is verslag gedaan door vijf van de ouders.

Onzekerheid en spanningen in het gezin
Schulden en situaties van ‘geen geld’ geven in deze gezinnen een gevoel van onzekerheid. Deze onzekerheid
werkt door op de kinderen. Zij vragen zich af of er nog wel genoeg geld voor boodschappen is. Kunnen ze nog
wel met de bus naar school? Geen vragen durven stellen omdat de ouders ‘kortaf’ zijn. Niet aangeven dat je
schoenen te klein zijn omdat nieuwe schoenen geld kosten. Spanningen tussen de ouders onderling, het
‘gedoe’ over geld, krijgen de kinderen in meerdere of mindere mate mee. Psychische aandoeningen van ouders
kunnen ook tot onvoorspelbaar gedrag of zeer emotioneel reageren leiden. De afhankelijkheid van
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hulpverleners, calamiteiten die geld kosten zoals een kapotte fiets, kunnen hierin een rol spelen. In één gezin
wordt veel ruzie gemaakt. Zes gezinnen geven in 2014 in de gesprekken uiting aan deze spanningen. Drie
gezinnen hebben een heel klein sociaal netwerk.

Begeleiding op sociaal-emotioneel vlak
In ruim de helft van de gezinnen zijn kinderen die begeleiding hebben op sociaal emotioneel vlak. Het betrof
traumaverwerking van bovengenoemde onveilige gezins- en woonsituaties. Ook zijn er enkele kinderen met
een ontwikkelings- of autisme stoornis die daarvoor begeleiding hebben. Eén alleenstaande ouder heeft drie
kinderen met sociaal-emotionele problemen. In één gezin zijn kinderen met een spraak- en taalstoornis en in
één gezin zijn kinderen met dyslexie117. Eén meisje in een ander gezin zit bij de zogenaamde KOPP - groep118.
Eén jongen heeft ADHD119 en krijgt hiervoor medicijnen. Verbanden tussen het laag besteedbare inkomen van
de ouders en de gezondheid en het welzijn van de kinderen kunnen in dit onderzoek niet gelegd worden. Wel is
aannemelijk dat een laag besteedbaar inkomen een risicofactor vormt ten aanzien van de gezondheid en het
welzijn van de kinderen. Waar kinderen ook nog ziek zijn of extra zorg nodig hebben, doet dit een extra beroep
op het copinggedrag van ouders om de juiste zorg te organiseren en vergoed te krijgen.

Meedoen op school en in de vrije tijd: basisschool
De meeste kinderen vinden het fijn op school en kunnen goed meedoen. Drie kinderen uit twee allochtone
gezinnen, zitten op het speciaal basisonderwijs. Eén jongen wil vanwege de ernstige ziekte die hij heeft, niet
naar school. Eén moeder met twee kinderen op de basisschool, zou willen dat haar kinderen, die moeilijk
contact maken, vaker gevraagd zouden worden op kinderfeestjes. Ze denkt dat de financiële situatie thuis een
rol meespeelt. Armoede kan daardoor een last zijn in het sociale verkeer. De kinderen van de basisschool
spelen na school voornamelijk buiten: voetballen, klimmen en klauteren, spelen met de bal of binnen:
knutselen, computeren en tv. kijken. In één gezin vervelen de jongens zich. Er is geen geld voor activiteiten.
‘Het is hier saai’ zegt een 7-jarige jongen.

Meedoen op school en in de vrije tijd: voortgezet onderwijs
Bij enkele kinderen speelt de financiële problematiek aanwijsbaar een rol in het meedoen op school. Een 15
jarige jongen kwam een tijd te laat op school of spijbelde. Dit had te maken met de eerder bovengenoemde
afsluiting van elektriciteit. Hij had bijvoorbeeld geen schone kleren om naar school te gaan. Zijn oudere broer
die op het MBO zat, is in die tijd gestopt met zijn studie en heeft een paar jaar ‘thuis gezeten’. Een meisje dat
verder weg op een VSO120 school zit en uit huis was geplaatst, is gepest. Doordat er vanwege geldgebrek geen
vervoer is, wordt zij nog meer in een uitzonderingspositie geplaatst. Ook komt het voor dat jongeren op het VO
in een lastige situatie komen doordat de betaling van de kosten van b.v. een kluisje of een uitje via de
bewindvoerder of Stichting Leergeld loopt.

Meedoen met sportclub en vereniging
Ruim de helft van de kinderen en jongeren is in 2014 is lid van een sportclub of vereniging. Van de 20
basisschoolkinderen hebben 18 kinderen een wekelijkse activiteit. Ze hebben zwemles of doen buitenschoolse
activiteiten, ze zitten op judo, kickboksen, voetbal, turnen, dansen, badminton en Scouting. Het gaat dan
meestal om één sport of vereniging. Van de 10 jongeren op het VO en MBO zijn er 5 lid van een sportclub of
vereniging. Waar kinderen lid zijn moeten ouders altijd gebruik maken van de Stichting Leergeld, een ander
particulier initiatief of een participatieregeling van de gemeente.
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Ernstige problemen met het lezen van woorden.
KOPP staat voor Kinderen van Ouders met Psychische problemen.
119
ADHD attention deficit hyperactivity disorder.
120
Voortgezet Speciaal Onderwijs
118
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Weten en begrijpen
Wanneer ouders praten over hoe hun kinderen de financiële situatie beleven, gebruiken ze de term weten. Ze
‘weten wat er speelt’. Bijna alle ouders vertellen dat ze uitleggen aan hun kinderen dat dingen niet kunnen,
omdat ze daar geen geld voor hebben. Weten heeft dan de betekenis van inzicht hebben in de financiële
situatie omdat zij het hen uitgelegd hebben. Er is ook het weten vanuit jarenlange ervaring: ‘De oudste weet
het, die is het gewend haar leven lang’, of ‘ze weten niet beter’. De term begrijpen komt ook vaak terug bij
ouders van zowel jonge als oudere kinderen. Begrijpen houdt het midden tussen weten en accepteren. ‘De
oudste begrijpt het wel’, zegt een vader over zijn 15 jarige dochter, ‘soms valt het en soms kijkt ze naar
anderen.’ Opvallend is jongeren vanaf 15 jaar het vaak wel begrijpen, maar dat ouders het meeste onbegrip
ontmoeten bij hun kinderen in de tussenleeftijd van 10 tot 15 jaar. Een moeder vertelt dat haar zoons, nu 18 en
20 op de leeftijd van 12 en 14 er veel problemen mee hadden. Nu gaat het beter. ‘De oudste zoon weet alles,
de jongste niet, maar hij begrijpt het wel.’ De intentie van ouders lijkt erop gericht hun kinderen het
gaandeweg te laten begrijpen en accepteren.

Emoties
De ouders geven voorbeelden van situaties waarin hun jongere kinderen dingen vragen waarop ze nee moeten
antwoorden. Dit gaat vaak gepaard met emoties. Ouders met jonge kinderen geven aan dat de kinderen heel
boos of verdrietig kunnen worden als iets niet kan. Dat ze het niet leuk vinden. Het kan gaan om een ijsje, een
stukje speelgoed of iets voor school. Eén ouder over haar 10 jarige dochter: ‘Ze is een dag een beetje
verdrietig, over een paar dagen is het weer voorbij.’ Kinderen binnen één gezin gaan er ook verschillend mee
om. ‘Jullie altijd met dat geld’ roept een 9 jarige. Haar zusje van 8 blijft er rustig onder. Sommige ouders maken
geen melding van emotionele uitingen van hun kinderen. Ze geven aan dat hun kinderen iets ‘gewoon vragen’,
of ‘er wel goed mee omgaan’. Ook met oudere kinderen kunnen de emoties hoog oplopen. In één gezin
schreeuwen moeder en haar 14-jarige dochter soms naar elkaar. De 15-jarige zoon daarentegen is juist stil. Een
16-jarige meisje ‘gaat er wel goed mee om, ze klaagt niet’. Soms weten ouders ook niet hoe hun kinderen het
beleven.

In gesprek
De kinderen vragen om dingen die ze willen hebben of doen. Bijna altijd betreft het zaken die klas- of
leeftijdsgenoten wel hebben of doen. In de helft van de gezinnen is dit regelmatig onderwerp van gesprek. Het
kan gaan om kleding, vakantie, schoolspullen, gadgets. De ouders gaan soms in gesprek met hun kinderen,
proberen het uit te leggen. Twee echtparen vertellen hoe ze soms aan tafel gaan zitten met de kinderen om uit
te leggen waarom dingen niet kunnen. Eén ouder probeert het er zo weinig mogelijk over te hebben. Ze denkt
dat haar kinderen van 12-17 jaar zich er machteloos onder voelen. Een andere ouder vertelt rustig dat ze het
geld er niet voor heeft. ‘Ze snappen het wel, maar ze snappen natuurlijk niet alles.’ Ze vindt wel dat haar
kinderen te bewust zijn van de financiële situatie. ‘Ik heb wel eens gehad dat mijn kinderen zeiden, oh mama
mijn gymschoenen passen nog hoor. Als je het gaat kijken, blijken ze gewoon twee maten te klein te zijn.’ Een
ouder verzint wel eens smoesjes voor haar 10-jarige dochter om haar te sparen.

Niet arm
Gevraagd is of ouders vinden dat hun kinderen arm zijn en of ze vinden dat de kinderen tekort komen. De
ouders of ouderparen die vinden dat hun kinderen niet arm zijn en dat ze niets tekort komen, relativeren arm
zijn. Eén alleenstaande ouder vindt haar dochtertje ‘het rijkste kind van de wereld’. ‘Ze zijn financieel wel arm,
voor de rest niet’, zegt een alleenstaande moeder met twee jonge kinderen. ‘Zijn ze daardoor minder
gelukkig?’ vraagt een ouderpaar zich af. De gezinnen die dit vinden, zijn zes ouders van autochtone afkomst. Ze
vinden zichzelf ook niet arm. Het zijn in dit onderzoek niet perse de ouders die het meest te besteden hebben.
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Wel arm
Enkele ouders vinden hun kinderen wel arm. Moeder: ‘Mijn dochter zegt wel dat we arm zijn.’ De moeder voelt
het zelf ook wel zo. Een ander vindt de kinderen arm in vergelijking met familie, maar ‘wij doen veel goede
dingen voor de kinderen’. Ook deze moeder voelt zichzelf arm. Enkele ouders vinden dat hun kinderen arm zijn
en ook tekort komen. Een moeder: ‘Ze komen dingetjes te kort, kleding, extra dingen, maar ze gaan er goed
mee om.’ Een andere moeder: ‘De kinderen worden boos en zeggen: ‘Jij hebt geen geld.’ Het zijn beide
gezinnen die in 2014 tegen een crisis aan zitten. Twee ouders noemen niet het woord arm, maar wel armoede.
Een vader wil zijn gezin niet arm noemen, maar ‘anderen houden je bewust in de armoede’. Eén moeder zegt
niet echt arm te zijn, omdat ze ‘nog te eten heeft’, maar zegt wel ‘zwaar in armoede’ te leven als zij het heeft
over ‘hoe de school en de gemeente ermee omgaan’. Armoede duidt hier meer op het onrecht en de slechte
bejegening die deze ouders ervaren.

ONTWIKKELING

O VE R D R I E J A A R

Sociale deprivatie
Op het terrein van het meedoen aan activiteiten was er in 2014 nagenoeg in alle gezinnen sprake van
deprivatie en is dit in de meeste gezinnen in 2016 nog steeds zo. Volwaardig meedoen op school en in de vrije
tijd is niet mogelijk zonder steun van overheid en particulier initiatief en de inzet en een hoge prijs van de
ouders. Weliswaar participeren wel kinderen in sport of vereniging met behulp van Stichting Leergeld of een
participatieregeling van de gemeente, maar zonder deze steun, zou dit niet kunnen. Ouders moeten hier veel
voor doen. Ook blijven er concrete tekorten op andere terreinen. ‘Geen computer kunnen kopen terwijl je
kinderen die nodig hebben.’ ‘Niet op vakantie of een dagje uit.’ ‘Niet even naar vriendinnen kunnen.’

Redenen van afhaken
In 2014 was ruim de helft van de kinderen lid van een sportclub of vereniging. In de jaren erna is nog maar krap
de helft lid. Het zijn deels ook weer andere kinderen. De continuïteit en aansluiting is door het geldgebrek
moeilijker te realiseren. Er is een ‘extra stap’ voor nodig. Lidmaatschap wordt uitgesteld of er wordt maar
steeds geen keuze voor een club gemaakt. Soms vertellen ouders dat ze niet de energie hebben om naar
Stichting Leergeld te gaan of dat ze ‘gehoord’ hebben dat de stichting geen geld meer heeft. De vergoeding
dekt soms ook niet alle kosten. Sommige ouders krijgen het niet georganiseerd omdat ze teveel stress
ondervinden of de weg niet weten. Een bezoekregeling met de vader staat de continuïteit van deelname in de
weg. Andere redenen die het kind betreffen zijn uithuisplaatsing of plaatsing op het speciaal onderwijs,
waardoor zij moeilijker de aansluiting kunnen maken. Er is een sterke ‘focus’ nodig van de ouders om kinderen
mee te laten doen als er weinig geld is en men afhankelijk is van een vergoeding door een fonds of regeling.
Men haakt te gemakkelijk af, het ‘verwatert’ te snel.

Goede of verbeterde sociale participatie
Meer financiële ruimte in het gezin verbetert de welzijnsbeleving van de ouder en de communicatie naar de
kinderen toe. De ouders ervaren meer keuze in participatiemogelijkheden en het wordt gemakkelijker om bv.
een sportclub of uitje rond te krijgen. Twee ouders lukt het om de kosten van zwemles of fitness zelf te voldoen
en zij zijn daar héél trots op. Zij zijn nu niet meer gebonden aan voorwaarden van de ondersteunende
instelling, bijvoorbeeld leeftijd en zijn vooral blij dat zij het zelf kunnen betalen. Het niet afhankelijk willen zijn
kan dus ook een indicatie zijn voor niet deelname. Hoe de participatie ingevuld wordt, hangt ook af van
ambitieniveau en (sub)cultuur. De mate waarin de kinderen participeren hangt dus niet één op één samen met
de financiële ruimte. De kinderen laten participeren ondanks een ‘krap budget’ lukt bij de ambitieuze
budgetteerouders door een nauwgezette budgettering, een goede communicatie en sterk copinggedrag. Bij de
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meer beschermende, voedende ouders lukt dit door meedenkende hulpverleners of intermediairs waarbij
soms ook druk wordt uitgeoefend.

Sociale participatie stagneert
Daar waar ouders zelf in een sociaal isolement zitten, zie je dat kinderen ook moeilijker de aansluiting vinden.
Een goede afstemming met leerkracht of sportleider is dan extra belangrijk. Waar de participatie stagneert
komt dit doordat er geen overzicht is, de ouder het niet georganiseerd krijgt en er geen meedenkende
hulpverlener is. In dergelijke situaties kunnen oudere kinderen echter een ongelooflijke veerkracht laten zien
door een bijbaan en sparen waardoor zij toch kunnen participeren. Ze overstijgen als het ware de ouders. Daar
waar weinig geparticipeerd wordt, terwijl het toch financieel wel iets beter gaat, spelen andere factoren een
rol mee. Bij de minimalistische of creatieve ouders is er een minder sterke focus op het participeren. Het zijn
ook de ouders die geen ouderbijdragen betalen. Ook bij de kinderen staat participatie ‘op een laag pitje’.
Kinderen hebben nergens zin in of ze haken snel af.

T O E L IC H T I N G

OP DE DRIE CASUSSEN

Thema: Ontwikkeling participatie van de kinderen
‘SPAARPOTJES VOOR DE TOEKOMST’
De participatie in dit gezin heeft veel prioriteit, zowel wat betreft onderwijs als extra begeleiding voor de
kinderen alsook vrije tijd. Moeder regelt dit ondanks een krap budget maar heeft wat extra geld achter de
hand, haar ‘spaarpotje’. Aanvullend maakt ze gebruik van de voorzieningen. Ook de kinderen maken
‘spaarpotjes’.

‘ JULLIE ALTIJD MET DAT GELD’
De ouders zijn uit de WSNP en de schulden worden minder. Ze zijn relaxter waardoor de kinderen ook weer
meer open zijn. De kinderen zijn gestopt met het zwemmen door diverse oorzaken, maar mochten ze dit weer
willen, dan regelt de ouder het wel.

‘TWEE KAMPEN’
Participatie met name school en vakantie, is in dit gezin belangrijk. De oudste dochter zit op het MBO met de
oude studiefinanciering. Ze is verder veel thuis. De jongste dochter zit op scouting en turnen. In de vakantie
heeft ze twee zomerkampen.

Casus 12
‘SPAARPOTJES VOOR DE TOEKOMST’

Besteedbaar inkomen
Een alleenstaande ouder van 55 jaar is in 2012 gescheiden van haar ex-man. Ze heeft drie oudere
kinderen, waarvan twee kinderen beurtelings bij hun vader en hun moeder wonen. De
alleenstaande moeder werkt als huishoudelijke hulp en verdient wat bij met therapeutische
behandelingen aan huis. In 2014 zit ze ruim 100 euro onder de bijstandsnorm, maar ze wil geen
uitkering aanvragen. In 2015 heeft mevrouw de HBO opleiding afgerond. Haar plan is om een
eigen praktijk op te starten. In 2015 is het koophuis op naam van haar ex-man komen staan en
heeft ze een ‘spaarpotje’ van 15.000 euro. Hieruit ‘schuift ze maandelijks wat bij’. In 2016 is het
spaarpotje nagenoeg leeg. Nu wordt de noodzaak groter om meer inkomsten te verwerven. Toch
90

komt de praktijk nog niet van de grond. Het kost haar veel energie. Ze ervaart een ‘drempel.’ Ze
zal belasting moeten gaan betalen. De toeslagen vallen weg. Hoeveel zal ze per saldo
overhouden?
Bestedingen kinderen
De ouders hebben een gezamenlijke rekening waar de kinderbijslag en het kindgebonden budget
op gestort worden. Ze doen daar allebei wat bij zodat ze op 200 euro per kind per maand
uitkomen. Er is geen alimentatieregeling. Ze hebben voor alle drie de kinderen gespaard bij de
bank. In 2014 krijgt de oudste dochter 200 euro in de maand. De zoon en de jongste dochter
kregen vanaf hun 14e ieder 100 euro per maand voor reiskosten, kleding, cadeautjes en
verjaardagen. De rest blijft op de kindrekening staan. In 2015 als de oudste dochter
studiefinanciering heeft, krijgt ze nog 115 euro per maand. Met het geld uit het spaarpotje van
het huis zijn schulden aan kennissen afgelost, een deel van de opleiding is ervan betaald en ze
hebben voor 500 euro aan dagtochtjes gemaakt in de vakantie. ‘Je probeert het beperkt te
houden, maar ja’. Van de spaarrekening die vrij kwam voor de zoon, hebben de ouders een
tussenjaar voor hem kunnen betalen. Mevrouw heeft de schoolreis à 365 euro van de dochter
voorgeschoten. Die betaalt de dochter straks van haar spaargeld terug.
Participatie kinderen
De moeder vindt haar kinderen niet arm, ‘want het kan voor mij armer. De kleding die ze dragen
is niet kapot. Ze hoeven geen dure merkkleding, daar ben ik wel blij mee. Voor mijn gevoel hebben
mijn kinderen er nog niet zo’n last van. De zoon en dochter kunnen nog hun hobby’s uitoefenen.
Zolang ze nog naar school kunnen, zolang ze nog te eten en drinken hebben. Als de gezondheid
achteruit zou gaan, dat zou ik erg vinden’. Ze zou eigenlijk meer met biologische producten willen
koken, maar dat kan niet vanwege het geld. Bij hun vader eten de kinderen te vaak pizza. Ze wil
het zo min mogelijk met de kinderen hebben over de financiële situatie, want ‘kinderen staan
daar machteloos in’. En ook: ‘Ik bied hen inzicht in arm zijn, zodat ze keuzes kunnen maken, dit wil
ik niet, ik ga ervoor zorgen dat ik mijn opleiding volg, dat ik werk heb’. De oudste dochter doet nu
MBO, een creatieve richting en is nu bijna klaar. Ze heeft voor haar studie geen geld hoeven
lenen. In 2016 heeft ze een bijbaantje bij het Kruidvat en is ze aan het sparen voor het HBO. De
zoon heeft Havo gedaan en na een oriëntatiejaar is hij nu gestart op het MBO met
mediatechnologie. Hij heeft een bijbaan gehad in een pretpark en spaarde voor een laptop. Nu
ontvangt hij studiefinanciering. Hij heeft begeleiding voor zijn hoogbegaafdheid. Daarvoor heeft
mevrouw een PGB. De jongste dochter zit nog op het Voortgezet onderwijs en wil
paardenhouderij gaan doen. Ze zit nu op paardrijden. Dat kost 80 euro per maand. Dat wordt van
de kindrekening betaald, de wedstrijdjes betaalt ze zelf. Eerder werd de helft vergoed door
Stichting Leergeld. Mevrouw heeft in 2015 en 2016 geen aanvraag meer gedaan. ‘Ik heb geen tijd
gehad om dingen aan te vragen’ en ‘geen zin om die molen in te gaan’.
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Overheidssteun en hulp van instanties
Mevrouw heeft in 2016 naar de gemeente gebeld voor hulp. ‘Maar die doen alleen maar iets als
je bij het UWV121 zit.’ Ze heeft de Kamer van Koophandel122 gebeld. ‘Maar dan moest je naar
Eindhoven voor een middag uitleg over hoe je een eigen bedrijf opstart.’ 100 euro zou dat zijn als
ze met haar dochter ging, plus reiskosten. ‘Daar zat dan een lunch bij of zo. Dan kan ik beter A.
(vriendin) bellen dat ze hier een middag instructie geeft en dan geef ik haar die 100 euro.’
Coping en sociaal netwerk
In 2014 had mevrouw alle inkomsten en uitgaven op de computer en kende ze vele bedragen uit
haar hoofd. In 2015 ontbrak dit overzicht. ‘Omdat ik met die opleiding bezig ben, de opvoeding,
het werk. Het is een beetje een chaos.’ In 2016 wil ze nog steeds haar praktijk opstarten: ‘Ik moet
nu echt meer klanten krijgen. Ik moet mijn huis goed opruimen, ruimte maken in mijn hoofd, om
dan op te gaan starten.’ Mevrouw heeft veel kennissen die haar steunen. Ze heeft ervaren dat ze
veel krijgt. Ze kreeg dit jaar nog een meditatiecursus van drie weken cadeau. Dat gaf haar weer
zelfvertrouwen. ‘Ik ben sterker geworden.’ Ze gaat uit van vertrouwen. Dat er wel weer geld
komt. Dat het gaat lukken.’ Maar soms is ze ook onzeker.
Casus 13
‘JULLIE ALTIJD MET DAT GELD’

Besteedbaar inkomen
C. en S. zijn een echtpaar van 37 en 32 jaar oud in 2014, met kinderen in de leeftijd van 3 tot 9
jaar. In 2005 krijgen ze financiële problemen als hun beide fulltime banen deels wegvallen. De
hoge hypotheekkosten kunnen niet meer voldaan worden. In 2009 komen ze in de WSNP. Er is een
restschuld van de verkoop van het huis van 120.000 euro. Het schuldsaneringstraject verloop
moeizaam. C. komt in de ziektewet en S. kan in de zorg niet voldoende invalwerk doen. Ze hadden
gehoopt er in 2014 uit te zijn, maar kunnen niet altijd aan de verplichtingen voldoen. Ze krijgen
een beschermingsbewindvoerder toegewezen. Ze hebben dan een leefgeld van 60 euro per week
met op dat moment drie kinderen. In 2015 hebben ze toch nog onverwacht een ‘schone lei’. Wel
rest nog een ‘oude schuld’ van 8000 euro. In 2015 wordt hun 4e kind geboren. C. kan zijn oude
beroep niet meer uitoefenen vanwege essentiële tremor maar solliciteert wel. In 2016 heeft hij
een nieuwe baan gevonden als chauffeur. C. verdient ruim 1200 euro per maand, maar hij werkt
vaak zestig uur en komt dan op ruim 1800 euro uit. Ze hebben 400 euro leefgeld per maand en
lossen nu zelf de schulden af.
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UWV staat voor Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. Zij zorgen voor de uitvoering van de
werknemersverzekeringen, zoals de WW, WIA, WAO, WAZ en Ziektewet. Daarnaast bieden zij arbeidsmarkt- en
gegevensdiensten.
122
De Kamer van Koophandel registreert bedrijven officieel en geeft hen advies en steun.
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Bestedingen kinderen
Kleding voor de kinderen wordt vaak uitgewisseld met vrienden. Als de schoenen kapot zijn,
komen er nieuwe. Daar is mevrouw 250 tot 300 euro per jaar aan kwijt. Ook wordt kleding
doorgedragen door de jongere zusjes. School kost 25 euro per kind per jaar. Over de bestedingen
voor de kinderen zegt S.: ‘Aan de ene kant redden we het, aan de andere kant, je hebt niet de
zekerheid dat je geen nee hoeft te zeggen.’ Ze gaan wel eens naar het parkje in de buurt. ‘Met
een picknickmand, broodjes en een fles ranja. ‘Vakantie daar hebben we niet zo’n behoefte aan.’
In 2015 regelden vrienden van hen een sinterklaasfeest. S: ‘Stormden hier zomaar 5 pieten naar
binnen en iedereen kreeg een doos met speelgoed.’ In 2016 hebben ze 100 euro per week. Voor
het eten maakt S. een menu voor de hele week en gaat dan de boodschappen halen. S: ‘Ik ga met
de folders alle aanbiedingen af. Heb ik een tientje over, kan ik dat weer apart leggen. Ik ben
continu buffertjes aan het bouwen.’
Participatie kinderen
In 2014 zegt moeder over de twee oudste dochters die dan 9 en 8 jaar zijn: ‘Ze weten precies wat
er wat er speelt. We gaan het niet mooier maken dan het is.’ Dan zeggen ze: ‘mama wij willen een
stabilo-pen, dat is 8 euro, voor ons is dat gewoon veel. Dan zeggen we: ‘Er is geen geld, volgende
maand kijken we of het misschien kan. En dan is het natuurlijk mopperen.’ Vooral de oudste.
‘Jullie altijd met dat geld! In 2016 vertelt S. dat de tweede dochter vaak vergelijkt: ‘Haar beste
vriendinnetje zegt: ‘Wij gaan lekker drie weken naar Bulgarije.’ Daar is de tweede heel bevattelijk
voor. Met als gevolg dat ze dus thuis komt helemaal stil, helemaal in d’r eigen gekropen.’ Het
derde kind van zes jaar oud is een ander kind. ‘Die reageert niet zoals die andere twee. Die is heel
tevreden.’ In 2015 wordt de onzekerheid en daardoor de spanning in het gezin wat minder. In
2014 en 2015 zitten de oudste kinderen op zwemmen. Dat wordt betaald door de
participatieregeling van de gemeente. Ook doen ze kickboksen in een sportschooltje van een
vader uit de klas. In 2016 doen de kinderen geen sport meer. Dat komt doordat de oudste
lichamelijke klachten heeft en de anderen nu ook geen zin meer hebben. De oudste gaat naar het
VMBO123. Ze wil de koksopleiding gaan doen. De andere twee zitten op de basisschool.
Overheidssteun en hulp van instanties
Het gezin heeft in het begin hulp gehad van het maatschappelijk werk. In het WSNP traject was
dat een eis van de bewindvoerder. ‘Daar hebben wij een nare ervaring mee gehad. Toen zijn we
zelf gaan rond googelen en toen kwamen we bij SVM124. ‘De steun die we van A. kregen was
super.’ In 2014 kwam het gezin niet in aanmerking voor een vergoeding van Stichting Leergeld
omdat ze een te hoog inkomen hadden. Vanaf 2015 konden ze daar wel gebruik van maken, maar
de kinderen sporten niet meer. Met bewindvoering hebben ze ‘vreselijke dingen meegemaakt, o.a.
fraude.
123

Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs.
SchuldenVrijMaatje. Hierbij helpen vrijwilligers mensen bij het schuldenvrij blijven na hun periode in de
schuldhulpverlening.
124
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Coping en sociaal netwerk.
C. en S. hebben wel eens op het punt gestaan om uit elkaar te gaan. ‘Je hebt alleen nog maar
ruzie om geld. Dan neem ik de schuld op me en kun jij verder met de kinderen.’ ‘Maar we zijn
samen verantwoordelijk.’ In 2016 als C. weer een baan heeft, vindt S. het omgaan met de situatie
verbeterd: ‘Ik denk dat ik wat rustiger ben. Dat ik niet meteen in paniek schiet. ‘De kinderen zijn
ook rustiger. Toentertijd was het, zeur niet, ik doe mijn best.’ Nu kan ik uitleggen waarom het
niet kan.’ C. is blij dat hij weer werk heeft. S: ‘Hij heeft ook altijd voor zichzelf dat beeld gehad van
ik ben de man des huizes en ik moet de kostwinner zijn.’ Hij zegt: ‘Ik hoor weer bij de
maatschappij.’ S. zegt: ‘Ik denk dat we in die afgelopen drie jaar in zo’n negatieve spiraal hebben
gezeten, met ons eigen gezin en een hoop zorgen dat eigenlijk de hele buitenwereld er niet meer
toe deed als alleen het plan voor ogen om te overleven met het gezin.’
Casus 14
‘TWEE KAMPEN’

Besteedbaar inkomen
J. is een alleenstaande moeder van 45 jaar met een dochter van nu 22 jaar en een dochter van 11
jaar. J. heeft een moeilijke jeugd gehad en heeft ADHD en persoonlijkheidsstoornis. Ze kan af en
toe zoals ze zegt behoorlijk ‘uit haar slof schieten’. Ze doet mee aan het onderzoek omdat er te
weinig aandacht wordt besteed aan mensen zoals zij. J. heeft vroeger huishoudschool gedaan en
ziekenverzorging. ‘Ik had vroeger niemand die mij steunde, die mij hulp gaf. J. heeft een volledige
uitkering van de Participatiewet. In 2014 heeft J. nog budgetbeheer. Ze ontvangt 80 euro leefgeld
per week. In 2015 is ze met budgetbeheer gestopt. Ze vindt dan haar financiële situatie
verslechterd. ‘Dat is vanwege die 21% BTW125. Alles is duurder geworden.’ Ook haar kat met
suikerziekte kost haar veel geld. ‘Al mijn extra’s moet er in.’ In 2016 redt ze het net. Ze ‘loopt met
de kinderbijslag en de langdurigheidstoeslag haar rekeningen in.’
Bestedingen kinderen
J. kan in 2014 niet rondkomen. ‘Ik heb wel eens dat ik twee dagen niet warm kan eten. Als ik echt
niets heb, ga ik naar P. en zeg ik: P. een tientje alsjeblieft. Die helpt ons wel.’ In 2015 vindt J. de
bestedingen eigenlijk verslechterd, want ‘kleren hebben wij tweedehands. Af en toe kan ik een
paar schoenen kopen voor 10 of 11 euro nieuw, dan houdt het op.’ Ze vertelt over de Facebook
groepen voor minima126 waar ze af en toe brood, vlees en melk van krijgt. ‘Anders zou ik het niet
halen.’ Ze heeft daar ook heel veel kleren uitgezocht voor haar jongste dochter. ‘Ook merkkleding.
Ik kan nog jaren vooruit.’ Ze wil haar dochter netjes naar school laten gaan, want ‘je wordt wel
gepest. Ik weet wat het is.’ J. ‘voelt zich arm’ omdat ze met haar gezin niet op vakantie kan.
125

Belasting Toegevoegde Waarde. Dit is een verbruikersbelasting die wordt geheven op de levering van roerende
goederen en-of diensten. De BTW is inbegrepen in de prijs die de afnemer moet betalen.
126
Besloten Facebook groepen voor mensen met een minimuminkomen. Een vorm van particulier initiatief. Als je lid
bent, kun je gebruik maken van het aanbod dat ze hebben. Dit varieert van kleding, babyspullen, brood, andere
etenswaren, een uitje. Voorbeelden zijn ‘Helpende Handen’ in Oss en ‘Elly en de Minima’ in Helmond.
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Participatie
De oudste dochter doet MBO. Ze heeft studiefinanciering en een lening die deels kwijtgescholden
is omdat ze niveau MBO 2 heeft gehaald. De moeder vindt het jammer dat de dochter ‘weinig
onderneemt’. ‘Ze doet niks, alleen thuis en op school. Ze heeft wel een autootje maar heeft de
hele vakantie binnen gezeten. Ze heeft geen bijbaantje omdat moeder bang is dat ze dan gekort
wordt op haar uitkering. De jongste dochter zit op de basisschool. Het gaat goed en ‘als ze haar
best doet’ kan ze naar de Havo127. Het loopt niet altijd lekker met vriendinnen. Moeder vindt het
jammer dat er de hele vakantie niemand aan de deur is gekomen voor haar dochter. Gelukkig kon
haar dochter in 2015 en 2016 met twee kampen mee. Een weekje met de Stichting Heppie en een
weekje met een andere stichting. De dochter zit op scouting. Dat wordt betaald door de Stichting
Leergeld, inclusief de kampen. Ze zit ook op turnen. Dat betaalt J. zelf van de kinderbijslag. In de
vakantie mocht ze mee naar Euro Disney met de ouders van een vriendinnetje. Kleding is een
probleem. J. heeft stapels kleren boven, maar haar dochter ‘trekt niet alles aan’. Ze geeft niet veel
om kleren. Een oxboard, dat wil ze graag.
Overheidssteun en hulp van instanties
In 2014 heeft J. vrijwillig budgetbeheer. ‘Niets is opgelegd. Ik ben eigen baas.’ Ze krijgt op
maandag 50 euro en op vrijdag 30. ‘anders heb ik niks meer in het weekend.’ Ze vertelt dat ze een
paar keer ‘geflipt’ is toen haar geld te laat kwam. Als deze lokale budgetwinkel in 2015
verzelfstandigt en J. geen vaste hulpverleenster meer heeft, gaat ze zelf haar geld weer beheren.
‘Ik wil niet smeken om mijn eigen geld.’ J. heeft eerder de opleiding ‘Herstellen doe je Zelf128’ voor
ervaringsdeskundigen van de GGZ129 mogen volgen op kosten van de gemeente. Ze is
teleurgesteld dat ze de vervolgopleiding niet mocht doen. ‘Ik zeg al 12 jaar dat ik werk wil. Ze
doen niks.’ In 2015 vraagt J. bijzondere bijstand aan voor de eigen bijdrage van het CAK130. ‘Zij
zeggen: ‘We hebben niks binnen gehad.’ Ze vraagt het opnieuw aan en moet 2 maanden
wachten. ‘Dat is toch bijna 40 euro. Een halve week eten.’ De ouderbijdrage van 30 euro betaalt
ze niet. ‘Die breng ik gewoon naar Leergeld. Zij willen alleen voor schoolkamp betalen, maar ik
zorg wel dat ze die betalen.’ J. heeft in 2015 acht uur zorg gekregen van de Wmo131. ‘Dat is best
veel.’ Ze heeft hulp van SMO132 voor de papieren en begeleiding van een thuiszorginstelling om
haar huis op orde te houden. Dat is M. die kennen ze al vanaf 2011.

127

Hoger algemeen voortgezet onderwijs.
De methode Herstellen doe je Zelf is erop gericht het herstel van mensen met een psychische of psychiatrische
beperking of andere kwetsbaarheid te bevorderen.
129
Geestelijke gezondheidszorg. Deze richt zich op het voorkomen, behandelen, begeleiden en ondersteunen van
mensen met psychische problemen.
130
Het Centraal Administratiekantoor stelt o.a. de eigen bijdrage van de WMO vast en int deze bij de klant.
131
Wet maatschappelijke ondersteuning. De wet wordt uitgevoerd door de gemeente en heeft als doel om burgers
zo goed mogelijk in staat te stellen om deel te nemen aan de samenleving. De Wmo is vooral bedoeld voor burgers
die daarin problemen ondervinden, zoals ouderen en mensen met een beperking.
132
Stichting Maatschappelijke Opvang. Zij bieden o.a. praktische hulp en begeleiding bij mensen thuis.
128
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Coping en sociaal netwerk
Op de vraag wat haar helpt om het aan te kunnen antwoordt J. in 2014: ‘Ik heb een veel zwaarder
leven gehad toen ik jong was. Ik ga gewoon door, dat is mijn sterke kracht die ik krijg van boven.’
Ze uit ook ressentimenten. Naar de gemeente, de instanties, de ‘groepen’. De groepen hebben
ook onderling ruzie en niet elke instantie is blij met de groepen. Het gezin heeft geen contact met
de familie. Ook geen echte vriendinnen. ‘Ik sta voor hen klaar, maar zij niet voor mij.’ J. zegt wat
ze vindt. Ook naar andere ouders. ‘Ik ben rechtvaardig.’ In 2016 is de ondersteuning vanuit het
sociaal netwerk alleen maar verslechterd. J. huilt veel en is af en toe depressief. Ze is nog meer
teleurgesteld in iedereen. ‘Ik heb van iedereen afstand genomen.’

WAT

HADDEN DEZE GEZINNEN NODIG?

Thema: Ontwikkeling participatie van de kinderen
Welke keuzes gezinnen maken ten aanzien van participatie hangt samen met de (crisis)situatie waarin de
gezinnen zich bevinden, de kosten en de toegankelijkheid, de ondersteuning om dit mogelijk te maken, de
wensen en mogelijkheden van de kinderen en cultuur en gewoonten in het gezin. Ook ambitie en focus van
ouders en kinderen spelen mee in de mate waarin en de wijze waarop de kinderen participeren.

‘SPAARPOTJES VOOR DE TOEKOMST’
De participatie in dit gezin heeft veel prioriteit, zowel wat betreft onderwijs als extra begeleiding alsook vrije
tijd. Moeder regelt dit ondanks een krap budget o.a. door spaarpotjes te maken. De kinderen nemen dit
spaargedrag over. Een hoog ambitieniveau en veel zelf doen heeft als risico dat de energie op raakt en het ten
koste gaat van gezondheid. Deze ouder en kinderen zijn gebaat bij toegankelijke voorzieningen, heldere
voorwaarden en minimale bureaucratie en professionals die hen ondersteunen bij het zelf doen. Goede gratis
hulp bij het opstarten van een eigen bedrijf bv. in groepsverband zou deze moeder vooruit kunnen helpen.

‘JULLIE ALTIJD MET DAT GELD’
Deze ouders hebben een zwaar WSNP- traject achter de rug. Dat heeft de nodige spanningen gegeven in het
gezin. De gemeente en instanties staan erg ver af van dit dagelijkse overleven waar kinderen bij betrokken zijn.
Er zou veel meer oog moeten zijn voor gezinnen in de WSNP. Hier is met recht sprake van ‘stille armoede’. Het
financieel overleven voert de boventoon, voor de psychosociale kant is nauwelijks oog geweest. Doordat deze
gezinnen verder af staan van de voorzieningen dan uitkeringsgezinnen, kan de participatie van de kinderen
gemakkelijk op de tweede plaats komen. Een WSNP traject zou gepaard moeten gaan met
beschermingsbewind en waar nodig hulp aan de kinderen.

‘TWEE KAMPEN’
Participatie met name school en vakantie, is in dit gezin belangrijk. Hierin is de moeder echter geheel
afhankelijk van voorzieningen als Stichting Leergeld en bv. Stichting Heppie. Moeder is hierin psychisch
kwetsbaar en sociale uitsluiting vormt hierdoor in dit gezin een risico. Leerkrachten en professionals zouden de
thuissituatie moeten kennen en moeten meedenken waarbij zij proberen een balans te vinden tussen het zelf
doen van de ouder en hulp. Dit gezin is gebaat met particulier initiatief. Dit kan echter ook schade aanrichten
wanneer vrijwilligers geen oog hebben voor armoedebeleving. Vertrouwen wekken en behouden is in dit gezin
belangrijk. De gemeente zou de eigenwaarde van de moeder kunnen versterken door haar de vervolgopleiding
voor ervaringsdeskundigheid in de psychiatrie te laten volgen wat ze graag wil. Dat komt het hele gezin ten
goede.
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Thema: Ontwikkeling participatie van de kinderen
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Figuur 5A: Speelveld ontwikkeling van de participatie van de kinderen in 14 gezinnen in de
velden krap en ruimer budget en onzekerheid, stress en zorgen versus stabiliteit, rust en
overzicht.

KWADRANT 1
Heel krap, onzekerheid, stress, zorgen
In 2014 was participatie in vijf gezinnen onvoldoende en was er sprake van onveilige situaties. De veiligheid en
de bestaanszekerheid zijn in het geding. In een situatie van crisis of bijna crisis, is de ouder met het beschikbare
geld niet langer in staat het bestaansminimum en de veiligheid van de kinderen te garanderen. Ouders zijn aan
het ´overleven met de kinderen’. De focus op participatie ontbreekt bij de ouders omdat er chaos is in het
hoofd, alle aandacht uit gaat naar de schulden, de ouder depressief is, men in een tunnelvisie zit. Participatie is
er wel ‘toevallig’, een sportschooltje van een ouder uit de klas, een kind dat het zelf regelt, een
straatvoetbaltrainer, vrienden die iets regelen voor het gezin.

KWADRANT 2
Heel krap, meer stabiliteit, rust en overzicht
Vier gezinnen die in 2014 aan de rand van een crisis zaten, krijgen in 2015 of 2016 bewindvoering. Eén gezin
krijgt een schone lei, maar heeft nog wel schulden. Deze gezinnen komen in kwadrant 2. Het geeft hen meer
rust, een vast leefgeld. Zij zijn even verlost van de chaos en de onzekerheid. Zij voelen zich nu ‘rijk’ met 50 euro
leefgeld. Ook dit versterkt het gevoel van autonomie, al is het op hele kleine schaal. Potjes maken, reserveren.
Je kunt zelfs wat geld opzij leggen, al is het maar enkele euro’s. De zekerheid dat je je kinderen eten kunt
geven, vermindert de stress. De rust en de zekerheid heeft invloed op de communicatie met de kinderen.
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Ouders zijn minder snel geïrriteerd. In dit kwadrant zitten ook gezinnen met een ‘zwaar’ verleden’ waar sprake
is van generatiearmoede en die al jaren wachten op schuldhulpverlening. Ook hier is de participatie van de
kinderen onvoldoende. Er is sprake van sociaal isolement.

KWADRANT 3
Iets ruimer budget maar onzekerheid, stress en zorgen
Enkele gezinnen zitten weliswaar niet in een crisis en hebben ook geen grote schulden. De schulden die ze
hebben zijn ze aan het aflossen. Er is in al deze gezinnen overzicht over het budget, al is het krap. Maar er zijn
andere zorgen en onzekerheden. Kinderen met gedragsproblemen waar hulp voor gezocht moet worden, een
gehandicapt kind dat niet in de instelling kan blijven, een ernstig ziek kind, psychische problemen van de ouder
die soms een opname noodzakelijk maken, een bedrijf wat maar niet opgestart kan worden. Ook
puberkinderen die een grote druk leggen om mee te kunnen doen met anderen of een ex-man die de
opgebouwde zekerheden omver gooit. Ook onzekerheid over de betrouwbaarheid van bewindvoering. Daar
waar redelijk geparticipeerd wordt, komt dit door familie die school of een uitje betaalt, door hoge inzet en het
strikt budgetteren van de ouder, of doordat men nagenoeg geen schulden meer heeft. Daar waar dit niet lukt,
komt dit doordat sociaal isolement en armoedegedrag een goede aansluiting belemmeren.

KWADRANT 4
Iets ruimer budget, iets meer stabiliteit en overzicht.
In 2014 zitten in dit kwadrant drie gezinnen, in 2015 twee en in 2016 zijn het er vier. Vier ouders kregen in
2015 en 2016 financieel meer ruimte. Eén gezin ontsnapte in die drie jaar aan de armoede. Hier kunnen weer
normaal boodschappen gedaan worden. Zij zijn niet meer afhankelijk van de gemeente of van een Stichting
Leergeld. Zij zijn meer autonoom geworden. Dat geeft voldoening, trots, maar ook keuzevrijheid.

Figuur 5D: Speelveld ontwikkeling van de participatie van de kinderen in 14 gezinnen in de
velden krap en ruimer budget en onzekerheid, stress en zorgen versus stabiliteit, rust en
overzicht. 2016.
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6. Model Speelruimte

Figuur 5A: Speelveld ontwikkeling van de participatie van de kinderen in 14 gezinnen in de
velden krap en ruimer budget en onzekerheid, stress en zorgen versus stabiliteit, rust en
overzicht.

Toelichting Model Speelruimte figuur 5A t/m 5E:
Twee bewegingen kenmerken de ontwikkeling die de gezinnen doormaken.

DE VERTICALE LIJN:
De ontwikkeling van krap budget naar iets ruimer budget of terug. De crisisgrens, kraptegrens en
armoedegrens geven de mate van krapte aan. Meer inkomsten uit werk, aflossingen van schulden, meer
materiële steun, maar bv. ook extra (zorg)kosten, kunnen hierop van invloed zijn.

DE HORIZONTALE LIJN:
De ontwikkeling van onzekerheid, stress en zorgen naar meer stabiliteit, rust en overzicht en terug. De rust kan
ontstaan als er betrouwbare bewindvoering komt, als zorg geregeld is, als het sociaal netwerk hulp biedt. Het
kan verstoord worden als er een plotseling iets verandert in de situatie, bv. het (weer) in beeld zijn van een exman of een verplicht activeringstraject.

PLAATS IN HET SPEELVELD:
Beide bewegingen leveren voor de 14 gezinnen een plaats op binnen het speelveld in 2014, 2015 en 2016. De
plaats op het speelveld gaat gepaard en heeft daarmee een voorspellende waarde naar de mate van
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participatie van de kinderen in het gezin. De blokjes met nummers zijn de (genummerde) gezinnen die zich
bewegen in het veld.

INSTRUMENT
Voor het bepalen van de waarden van zowel de plaats in het veld als de mate van participatie: onvoldoende
participatie (rood) redelijke participatie (groen) en normale participatie (blauw) zijn zowel de
beoordelingsschaal met 11 items gebruikt als het verhaal van de respondenten. Het model kan als instrument
gebruikt worden om arme gezinnen op een goede manier te ondersteunen.

THEORIE
Met het speelveld is redelijk te verklaren en te voorspellen hoe het met de participatie van de kinderen
verloopt en zal gaan. Andere factoren maken dat kinderen desondanks toch of juist minder participeren. Het
gaat dan om de wensen en voorkeuren van de kinderen, sterke focus op participeren in het gezin, sterk
budgetterings- of coping gedrag van de ouders, creativiteit van ouders en kinderen of de veerkracht van de
kinderen en jongeren. Ook het al dan niet aanwezig zijn van meedenkende hulpverleners en toegankelijke
voorzieningen kunnen het verschil maken. Het model kan een aanzet geven tot verder fundamenteel
onderzoek naar de interrelationele effecten van armoede op kinderen.

Figuur 5B: Speelveld ontwikkeling van de participatie van de kinderen in 14 gezinnen in de
velden krap en ruimer budget en onzekerheid, stress en zorgen versus stabiliteit, rust en
overzicht. 2014.
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Twee voorbeelden bij model figuur 5:
GEZIN 3: (BLAUWE PIJLEN)
Alleenstaande ouder met twee jonge kinderen. De scheiding ging gepaard met onveilige situaties. Grote
onoverzichtelijke schulden. Het gezin zat in 2014 op de rand van een crisis. Kwadrant 1 (rood blokje). In 2015
gaat ze verhuizen naar een goedkopere woning. Ze komt onder bewind en krijgt materiële hulp van familie en
de kerk. Ze krijgt vrijwilligerswerk en volgt een boekhoudcursus. Van kwadrant 1 naar kwadrant 2 (rood blokje).
De participatie verbetert, maar er blijven grote schulden In 2016 valt het netwerk weg. De man van de kerk
komt niet meer. Haar vrijwilligerswerk van waar ze ook kleding en voedsel kreeg, stopt plotseling. Het wordt
weer moeilijker om de kinderen mee te laten doen. Kwadrant 1 (rood blokje).

GEZIN 7: (GROENE PIJLEN)
Tweeoudergezin, kinderen op de basisschool en voortgezet onderwijs. Inkomsten uit werk en uitkering. Ze zijn
een kleinere schuld af aan het lossen met een minnelijk traject van de gemeente. Opvoedings- en
taalproblemen. Kwadrant 3 (rood blokje). In 2015 is de schuld geheel afgelost en de rest kwijtgescholden. Het
leefgeld komt nu per maand om te leren budgetteren. Er is passende hulp in het gezin. Dank zij de inzet van
hulpverleners, kunnen de kinderen sporten. Ze blijft nog in kwadrant 3 (groen blokje). In 2016 gaat het nog
beter in het gezin, de bewindvoering is gestopt en de opvoeding is verbeterd. Het gezin kan nu rondkomen en
er is meer rust in het gezin. Naar kwadrant 4 (groen blokje). In 2016 gaat het gezin naar Marokko op vakantie.

Twee voorbeelden bij model figuur
5B, 5C en 5D.Speelveld
ontwikkeling van de participatie
van de kinderen in 14 gezinnen in
de velden krap en ruimer budget
en onzekerheid, stress en zorgen
versus stabiliteit, rust en
overzicht. 2014, 2015, 2016.
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Figuur 5E: Speelveld ontwikkeling van de participatie van de kinderen in 14 gezinnen in de
velden krap en ruimer budget en onzekerheid, stress en zorgen versus stabiliteit, rust en
overzicht, aangevuld met indicatoren voor de plaatsing in de vier kwadranten.
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7. Portretten van kinderen en jongeren
MEISJE

VAN

17

JAAR

‘Kampioen!‘
2014
J. is de dochter uit een gezin met een alleenstaande moeder en vier kinderen uit Rotterdam. In
2014 is ze 14 jaar. Ik spreek haar op het moment dat er net weer een crisis is afgewend in het
gezin. We raken terloops in gesprek. ‘Soms wil ik schoenen, dan zegt mijn moeder dat er geen
geld is. Soms is er geen eten thuis. Dat vind ik ook wel jammer. We hebben ook wel eens honger.
Dan heeft mijn moeder nog iets liggen. Brood is er altijd wel. Soms bel ik mijn vader. Die woont in
België. Die helpt dan. Hij stuurt geld op, vraagt of alles goed gaat.’ Ze zucht, ze vindt het jammer.
‘Als ik geen kleren heb, dan word ik boos, als mijn schoenen helemaal kapot zijn en ik geen andere
kan krijgen.’ Het gezin is in 2012 acht maanden afgesloten geweest van gas en licht, waarvan
twee maanden in de winter. Haar vader en haar tantes hebben toen geholpen. ‘Geen kleren vind
ik erg, maar dat we geen stroom hadden, dat vond ik echt erg, daar kon ik niet mee leven.’ Ze was
toen 12, zat in groep 8. Ze maakt zich zorgen om haar kleine broertje. ‘Die moet ook eten hebben.
Ik ben er wel aan gewend. Ik kan er beter tegen. Hij moet gezond blijven.’ Op school heeft ze het
er niet over. ‘Soms moet ik op school 20 euro hebben voor de Efteling. Dan heeft moeder geen
geld, kan ik niet meegaan.’ Dan zegt ze dat ze ziek is.
Voetbal
Ze houdt van voetbal. Ze zit twee jaar bij de voetbalclub. Ze is een uitzonderlijk voetbaltalent. Ze
zijn al een aantal keren kampioen geworden met het team. Op de kast staan verschillende bekers.
Ze ziet wel verschillen. ‘Ze hebben allemaal een Spartaan 20 tas, behalve ik. Dan zie je iedereen
met een voetbaltas, ik ga met een rugzak. Soms mag ze een voetbaltas lenen van een vriend. Ze
heeft ook geen trainingspak, dat vindt ze ook jammer. Ze heeft kousen die kapot zijn en haar
voetbalschoenen zijn te groot. Op de vraag of ze zich erbuiten voelt staan: ‘Een beetje’. Soufiane
Touzani, een Rotterdamse straatvoetballer, traint veel kinderen op zondag, gratis. ‘Eigenlijk hoor
je 5 euro per maand te betalen. Hij doet het ook gratis.’ ‘Soms doen ze ook leuke dingen met het
meisjesteam. Binnenkort gaan ze naar de Euromast.’
2016
In 2016 is ze bijna 17 jaar. Ze heeft haast want ze moet naar haar vakantiebaantje bij de Subway.
Ze heeft net examen gedaan voor het vmbo, maar in de herkansing één vak niet gehaald. Ze wil
MBO dienstverlening gaan doen, misschien kan ze toch op het Zadkine terecht. Op school kon ze
wel mee met de schoolreis. ‘Ik had niet op tijd kunnen betalen, dus zei de juffrouw ik betaal wel
voor je.’ Ze heeft nog steeds geen eigen laptop voor school, voor werkstukken en opdrachten. ‘Ik
kon niet goed aan mijn schema werken, kon me niet goed concentreren door thuis en zo en toen
mocht in de mediatheek op de computer mijn dingen afmaken. Dat was beter.’ Ze merkt wel
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verschillen in de kantine. ‘Ze hebben altijd geld. Ze nemen altijd geld mee naar school. Maar dat
maakt mij niet uit, als ik maar eten heb’. ..‘Ze kopen gewoon eten of kleren of schoenen, alles. Ik
vind het niet echt moeilijk, want ik ben blij dat ik een dak boven mijn hoofd heb en gewoon in huis
leef. Dat je de basis hebt.. Ja.’ Het laatste jaar was leuk want ze zijn Nederlands Kampioen
geworden! Ze speelt nu bij een naburige club. ‘Daar krijgen we een voetbaltas, een trainingspak
en alles.’ Ze gaat er met de bus naartoe en betaalt dat van haar eigen geld. Ze verdient vier euro
per uur met haar bijbaan.
Terugblik
Over drie jaar geleden zegt ze: ‘Ik zou het niet meer willen meemaken.’ Nu vindt ze het beter
gaan. Vroeger maakte ze zich wel eens zorgen. ‘Ik was gewoon aan het denken waar ik werk zou
kunnen vinden zodat ik eten kan kopen. Nu heb ik werk. Dat is wel fijn.’ Ze heeft van haar
verdiende geld al een paar keer boodschappen gedaan voor thuis. Dat vindt ze ‘gewoon goed’.
Over de periode dat ze afgesloten zijn geweest vertelt ze: ‘Dat was echt niet leuk. Je kan niks
warm maken of zo en het is helemaal donker. Je kan niks thuis doen en dan moet je nog naar
school. Dat is nog het ergste. Als je chocomel of zo warm wil maken of als je thee wilt drinken.
Want het is dan heel koud, je hebt geen verwarming en zo en dan moet je nog met koud water
douchen, nog erger.’ Ze is in die tijd wel naar school gegaan. Haar broer niet.

MEISJE

VAN

15

JAAR

‘Hardlopen’
2014
S. is en meisje van 15 jaar. Ze is de oudste van vier kinderen met ouders van Marokkaanse
afkomst. Haar ouders hebben een WWB uitkering. Ze praat honderduit. Ze doet vmbo
theoretische leerweg, zit in de tweede klas. Het gaat goed op school. Ze vindt elk vak wel een keer
leuk. Ze kan op school aan alles meedoen. ‘Want mijn ouders doen hun best om voor ons dingen
te kopen. Stel dat het deze maand niet is, dan is het de volgende maand.’ ‘Het kluisje kreeg ik wat
later dan de rest want dat moest Stichting Leergeld betalen, denk ik.’ In de vierde klas hebben ze
een schoolreis. Ze vindt het leuk om een keertje met de klas ergens heen te gaan, bv. naar Turkije
of Spanje. ‘Ik denk wel dat mijn ouders dan denken aan Stichting Leergeld.’ Daar kwam ook de
laptop vandaan. Een printer heeft ze wel maar geen inkt, dus moet ze het op school uitprinten en
nu staat er geen geld meer op haar pasje. Ze wil hierna de Havo doen, dan HBO en dan wil ze
juridisch medewerker worden. ‘Dat ik mensen kan helpen, goed communiceren. Mensen die het
minder hebben.’
Thuis
Heel soms merkt ze het thuis wel. ‘Maar niet echt, oh we hebben geen eten of zo. Dat niet. Niet
heel erg.’ ‘Soms missen we wel dingen. Fruit bijvoorbeeld. Mijn moeder doet wel haar best om
brood te kopen en zo. We kunnen gewoon ontbijten en avondeten hebben.’ ‘Ik merk niet dat ik
minder heb, soms lijkt het zelfs of ik meer heb.’ De telefoon heeft ze van haar vader
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overgenomen, maar zonder abonnement. ‘Dat is te duur en dan kan je zo in de problemen raken
met betalingen.’ Ze zou ook wel een nieuwe telefoon willen, maar ‘dat is niet echt nodig.’ Ze hoort
soms wel iets van de geldproblemen van haar ouders. ‘Stel dat er schulden zijn, dan proberen ze
dat wel te betalen’, maar soms lukt het niet.’ Ze krijgt 20 euro zakgeld per maand. Eén keer heeft
ze het teruggeven aan haar ouders omdat ze zag dat ze brood nodig hadden. ‘Meestal zeggen ze:
nee, bewaar het zelf.’ Als ze iets nodig heb voor school, schriften of zo, dan koopt ze dat. ‘Mijn
moeder zegt: het geld hoef je niet voor kleren te doen, dat doen wij wel. Stel dat we met
vriendinnen gaan, dat ik niet de enige ben die geen geld heeft.’ In 2014 vertelt ze dat ze nu wel
heel snel een bijbaantje wil hebben. Ze zou bij de supermarkt willen werken. Ze heeft al
gesolliciteerd, maar vertelt teleurgesteld dat ze nog te jong is.
Feest
Het gezin viert Suikerfeest en slachtfeest. ‘Mijn ouders proberen wel geld te bewaren voor
feestdagen. Voor lekkers, nieuwe kleren of een cadeautje. Mijn moeder maakt zelf Marokkaanse
koekjes. Ik kan ook wel gewoon mijn verjaardag vieren, maar soms weet ik niet of ze genoeg geld
hebben om bv. een taart of chips te kopen’. Ze doet in het weekend dezelfde dingen als andere
kinderen, ‘want die hebben ook gewoon een computer en tv’. Soms gaat ze fietsen of hardlopen
met een vriendin. Ze zou graag fitness doen. ‘We hebben hier wel een sportschool, maar ik weet
niet of ik mee kan doen. Dat moet ik nog gaan vragen’. Twee jaar geleden zijn ze naar Marokko
op vakantie geweest. ‘Daarvoor hadden wij vijf jaar onze familie niet gezien, dat was heel lang’.
Ze hoopt dat ze volgend jaar gaan. Familie bezoeken is lastig met vervoer. ‘We hebben wel een
auto maar we moeten ook benzine hebben. Soms staat hij daar gewoon alleen’. ‘Wij zijn niet de
enigen, want hier in de buurt hebben ze ook veel kinderen die.. maar daar praten wij niet over’.
‘Als ik ergens ben, denk ik niet aan van: oh wij hebben een uitkering en wij zijn minder en zo,
anders heb je sowieso geen goed leven. Ik praat er niet over want zij gaan mij geen geld geven,
zij kunnen mij daar niet mee helpen.’
2016
In 2016 gaat het nog steeds goed met is S. Ze is geslaagd voor het vmbo T met goede punten. Ze
was heel blij en de leerkrachten waren ook heel tevreden over haar. Na de vakantie gaat ze naar
het ROC, richting Sociaal werk. Ze wordt binnenkort 18 jaar. Dan krijgt ze studiefinanciering. Daar
maakt ze zich zorgen over, vertellen haar ouders. Ze weet dat ze het drie maanden van tevoren
aan moet vragen. Maar dat kan ze zelf. Ze heeft haar bijbaan. Ze heeft bijna 1,5 jaar bij de Hema
gewerkt en nu werkt ze bij het Kruidvat. Na twee jaar moeten ze weg en ze wilde daarvóór iets
anders hebben. Ze verdient 3,50 per uur. Ze doet aan fitness. Dat wordt betaald door de Stichting
Leergeld.
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JONGEN

VAN

15

JAAR

‘Gamen’

2014
K. is 15. Hij woont bij zijn moeder die werkt en een laag inkomen heeft. Hij is de middelste van drie
kinderen. Hij doet de Havo, zit in klas vier. Hij vindt het wel gezellig op school. Het is er vrijer dan
op andere scholen. ‘Ze zijn niet streng, geven je eigen verantwoordelijkheid.’ Wis- en natuurkunde
zijn de lievelingsvakken. Hij kan goed meedoen op school. De financiële achtergrond vormt geen
belemmering. ‘Niet dat ik kan bedenken.’ Van de ouderbijdrage weet hij niets. Dat gaat buiten
hem om. Hij heeft een laptop en ze maken weinig gebruik van boeken. Je krijgt ze te leen. Als je ze
inlevert en ze zijn beschadigd, of ze raken kwijt, moet je bijbetalen. Tot nu toe is dat nog niet
gebeurd. Je kon de laptop ook lenen van school. Zijn moeder heeft hem zelf gekocht. Daar was
wel geld voor. Hij heeft pas een reis gemaakt met school naar Engeland, daar moest geld voor
zijn. Hij heeft wel gehoord dat het gelukt is om het geld bij elkaar te krijgen. Zakgeld, betaalde hij
met zijn eigen geld.
Thuis
K. merkt af en toe wel dat er dingen niet gedaan kunnen worden of dat ze iets niet kunnen kopen.
‘Maar dat zijn vaak geen belangrijke dingen.’ Bv. een keer we waren naar de bioscoop geweest,
toen zei mijn moeder wel een paar keer: ‘Nou heb ik eigenlijk teveel geld uitgegeven.’ ‘Dan merk
je wel dat het soms een probleem is .’ Het is wel jammer dat het eigenlijk niet had gekund, maar
ook niet dat ik er perse veel behoefte aan heb. ‘We hebben een tijdje bij de voedselbank gezeten.
Dat merkte je soms wel bij het avondeten. Dat je veel dingen op tafel krijgt die je anders nooit zou
hebben.’ Met een verjaardag gaan ze met vrienden b.v. naar de bioscoop. ‘Meestal de entree
door de jarige en eten en drinken doe je zelf.’ Met Sinterklaas is hij ‘wel gewend dat er geen
zestien zakken cadeaus staan’. ‘Ik kan er niks aan doen. Waarom zou ik me druk maken?’ ‘Of we
minder gezond zijn? Juist omdat we arm zijn fietsen we meer want we hebben geen auto, dat is al
gezonder.’
Vrije tijd
Als K. vrij is zit hij vaak nog huiswerk te maken. Anders is hij aan het gamen of op de laptop. Hij
gaat vaak met vrienden ergens naar toe. ‘Dan betaal ik dat gewoon van mijn eigen spaargeld en
als het op is, is het op.’ Hij volgt toneellessen. ‘Dat is relatief duur. Moeder heeft dat betaald met
een regeling.’ Hij heeft een Smartphone. ‘Ik heb een vriend die nog steeds geen Smartphone heeft,
dus als ik geen Smartphone had, was ik niet de enige geweest.’ Hij zou het best leuk vinden om
eens per jaar op vakantie te gaan in een ander land om eens te kijken hoe het daar is.’ Ze gaan
wel eens een dagje weg in Nederland, meestal naar een pretpark. Hij heeft niet het idee dat
anderen andere dingen doen. Niet in zijn omgeving. Veel van zijn vrienden zijn ook gamers. Over
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zakgeld: ‘Ik moet momenteel ook zelf kleding betalen, dus in totaal krijg ik dan 100 euro in de
maand, sinds ik 15 ben. Dat gaat op zich wel goed.’ Hij is aan het sparen voor een computer
waarmee hij zware games kan. Hij wil een gamestudie gaan doen. Hij brengt folders rond. Soms
heeft hij echt geen zin. ‘Dan probeer ik het toch te doen, het is mijn verantwoordelijkheid. Hij
verdiende er zo’n 50 euro er per maand mee.
Gamen
Af en toe praat zijn moeder wel eens over geld. ‘Soms geeft ze het aan als het moeilijk is.
Spanningen in huis daar merk ik niets van. Ze is wel eens chagrijnig maar dan weet ik niet of dat
door het geld komt.’ ‘Tips of oplossingen voor mensen of kinderen met weinig geld? Nou, ik zou
sowieso positief blijven en proberen geld te besparen waar het kan. Ga vooral met de fiets ergens
naar toe, dat is ook gezond om te doen. Over de toekomst: Hij wil de game-industrie in, als zijn
studie goed gaat. Er zijn veel programmeurs nodig, weet hij. ‘Die verdienen veel.’
2016
K. heeft na de Havo een oriëntatiejaar gedaan op theater, maar koos toch voor ICT. Hij is nu
gestart met mediatechnologie op het ROC. De sfeer op school spreekt hem aan. Hij had in 2015
een bijbaan op een pretpark, maar dat stopte na een jaar. Hij had 1000 euro gespaard. Hij heeft
nog wel iets gedaan met verkoop langs de deur, maar dat was geen succes. Vanaf oktober gaat
hij studiefinanciering krijgen. Omdat hij thuis woont is dat 400 euro per maand.

MEISJE

VAN

20

JAAR

‘Autootje’

2014
L. is een meisje van 20 jaar. Haar moeder is alleenstaand en heeft een WWB-uitkering. Ze heeft
nog een jonger zusje. L. is niet zo’n prater, maar ze wil toch wel meedoen. Ze zit op het MBO. In
2014 wil ze het liefst gezinsvoogd worden. Ze vindt het leuk om jongeren helpen. Ze heeft zelf
begeleid wonen gehad bij Jeugdzorg. Ze gaat met tegenzin naar school. ‘Je zit van 9 tot 4 alleen
maar op die laptop te typen. Je doet niks. Geen handvaardigheid of praktijk. Het is alleen maar
theorie. Er wordt vaak ook geen lesgegeven. Dus wat zit iedereen te doen? Spelletjes, Facebook,
niemand doet iets.’ Het schoolkamp is niet doorgegaan. ‘Daar krijg ik nog steeds geld van terug.’
Ze uit enkele ressentimenten over school. Ze merkt op school niet zo dat ze minder geld heeft. Ze
koopt maar af en toe iets.
Thuis
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Thuis merkt ze wel dat er minder geld is. ‘Als je iets leuks wil gaan doen en dat niet gaat. Naar de
bioscoop of nieuwe schoenen dat je die niet een-twee-drie kan gaan kopen. Ze heeft nooit zakgeld
gekregen. Ze heeft nu zelf studiefinanciering. Ze krijgt 575 euro per maand. Ze hoeft aan mama
zelf geen geld te geven. Ze betaalt aan de zorgverzekering 170 per maand. Schoolgeld is 181. En
ook nog 40 euro voor de telefoon. Rijlessen die ze afbetaalt, is ook 50 euro en nog 50 euro voor
een lening. ‘Dus er is vrij weinig over om nog iets te kopen, dus daar zou geen kostgeld bij
kunnen.’ In het weekend doet ze niet veel. Meestal thuis of op bezoek bij iemand. Uitgaan, geeft
ze niet veel om. Ze heeft als hobby’s: kaarten maken, lezen en spelletje op de computer. Dat kost
niet veel geld. ‘Verder doe ik niet zoveel, opruimen, tv kijken.’ Ze heeft allerlei sporten gedaan.
‘Zwemmen, streetdance, dansballet, fitness. ‘Soms vind ik het wel jammer dat ik niet echt sport,
dat is niet echt goed voor mijn conditie. Fitness is 32 euro per maand als je onbeperkt wil.’
Bijbaan
Ze heeft geen bijbaan. ‘Nee, dat kan niet zomaar hè, dan wordt mama gekort. Dan zou ik
minimaal 300 euro moeten verdienen om iets van mezelf over te houden. Ze zou wel willen sparen
voor een auto, zodat ze ook eens haar rijbewijs kan gebruiken. ’Ik kan wel sparen, maar er is geen
geld om te sparen.’ De meeste vriendinnen van haar hebben meer te besteden. ‘Dat komt vaak
omdat die vader en moeder nog samen zijn en werken. Haar vriendin is thuis enig kind. ‘Ze heeft
een eigen paard, geldcrisis heeft zij niet.’ Ze zou wel op vakantie willen. ‘Naar een warm land.’ Of
ze vindt dat er in de stad genoeg te doen is voor jongeren zoals zij? ‘Geen idee, ik hoor nooit iets.’
Maar ik zie mezelf niet in een buurthuis of zo, dat is echt niks voor mij.
Omgaan met de situatie
Ze praat met haar moeder bijna elke dag over geld. ‘Als we weer boodschappen moeten doen,
hoeveel heb je nog, meestal aan het eind van de week, vrijdag krijgt ze weer wat. Donderdags,
wat gaan we vandaag eten? Dan is het echt even euro’s tellen. ‘Mama die weet alles goedkoop,
dus laat haar maar lekker boodschappen doen. Ze is wel eens boos dat er weinig geld is. (lacht)
Ja, boos, niet op mama, maar in het algemeen, het irriteert me gewoon. Verdrietig ook. Een
beetje depri een dag als je een keer niks hebt. (Wordt een beetje emotioneel) Gewoon dat je een
keer iets kan doen. Spanningen zijn er ook wel in huis, ‘maar dan weet ik niet of het door het geld
komt of gewoon. Ze vraagt eigenlijk nooit iets aan haar mama. ‘Als ik iets nodig heb, koop ik het
zelf. Ze hoopt een beetje rijker te worden. ‘Ik hoop dat ik een autootje heb en dat andere diploma
en dat ik dan kan gaan werken. Ik ga liever werken als naar school.’ Dan op mezelf, maar dan
alleen, niet met andere mensen, met mijn hond.’
2016
In 2016 vertelt haar moeder dat ze een andere studierichting heeft gekozen. Ze doet nu Helicon
en leert voor assistent dierenarts. Ze heeft studiefinanciering en een lening die deels
kwijtgescholden is omdat ze niveau MBO 2 heeft gehaald. Haar autootje heeft ze gekocht. ‘Maar
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ze onderneemt weinig’ aldus haar moeder. Ze heeft ook nu geen bijbaan. ‘Ze heeft de hele
vakantie binnen gezeten.’
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8. Conclusies
C O N C L U S I E 1: B E ST E E D B AA R

I N K OM EN



De meerderheid van de deelnemende gezinnen heeft structureel over de periode van drie
jaar een te krap budget. Bovendien kampen nagenoeg alle gezinnen met schulden. Er zit
wel enige beweging in de speelruimte die wordt ervaren, maar deze leidt niet tot
blijvende verbetering.



De meeste gezinnen zijn langdurig uitkeringsafhankelijk en hebben geen perspectief om
met werk uit te stromen. Slechts een enkel gezin lukt het duurzaam boven de
armoedegrens uit te komen door inkomen uit werk.



Het te krappe budget heeft direct invloed op de bestedingen voor de kinderen en
veroorzaakt materiële en sociale tekorten in het gezin. Meer dan de helft moet
gedwongen gebruik maken van gratis voedsel of kleding.



Daar waar sprake is van onoverzichtelijke schulden of dreigende crisis, ontstaan onveilige
situaties voor de kinderen.

C O N C L U S I E 2 B E S TE D I N G E N

VOOR DE KINDEREN



De deelnemende ouders vinden in 2014 en ook nog in 2016 dat zij niet - of alleen met een
hele hoge inzet van henzelf - voldoende geld hebben om de bestedingen voor de kinderen
te doen. Zij zijn zowel voor basisbehoeften als voor schoolkosten en sociale participatie
aangewezen op hulp van buitenaf. Zij moeten de kinderen goedkope of tweedehands
kleding geven, kunnen geen schoolreis betalen, kunnen niet op vakantie of een dagje uit.
Ook kunnen zij b.v. niet zomaar een computer of laptop kopen als die nodig is of een fiets
laten repareren. Extra kosten van zorg die niet vergoed worden, zetten ouders klem.



Daar waar grote schulden zijn, ontstaat enig overzicht door betrouwbare bewindvoering
en een vast leefgeld. Ouders creëren zelf enige speelruimte door extreem te budgetteren
en te bezuinigen en door gebruik te maken van de beschikbare participatievoorzieningen
voor kinderen. Dit kost hen veel energie en tijd en maakt hen afhankelijk. Zij worden
gedwongen zichzelf zaken te ontzeggen en onverantwoorde keuzes te maken ten aanzien
van hun eigen gezondheid.



Als kinderen naar het voortgezet onderwijs gaan, kosten zij meer en leggen zij meer druk
op ouders om mee te kunnen doen met de groep. Anderzijds hebben sommige jongeren
vanaf 15 jaar een bijbaan waarmee ze de ouders voor een deel ontlasten.



Vanaf 18 jaar hebben de jongeren studiefinanciering maar zij blijven noodgedwongen
‘verweven’ met het gezinsinkomen. Dit gaat ten koste van hun eigen toekomstkansen.

C O N C L U S I E 3: O V ER H E I D S S T E U N


EN HULP VAN INSTANTIES

Kindgericht armoedebeleid staat nog in de kinderschoenen. Algemene voorzieningen gaan
uit van gezinnen. Kinderen en jongeren zijn daarin geen subject. Het gemeentelijk beleid
voor kinderen is nog te eenzijdig alleen gericht op meedoen met sport, vereniging en
school en te weinig op het voorkomen van materiële deprivatie. Ook ontbreekt een visie
en is er geen beleid voor het vergoeden van zaken die nodig zijn om kinderen en jongeren
op cruciale momenten mee te laten doen. Denk aan vervoer, computer, ID-kaart,
vakantie.
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De decentralisatie van overheidstaken en bezuinigingen hebben op veel plaatsen voor
onzekerheid en wegvallen van eerder gegeven ondersteuning geleid. De overgang van de
WWB naar de participatiewet in 2015 bracht in de eenoudergezinnen meer
onduidelijkheid omtrent hun maandinkomsten. Ouders vragen zich door het nieuwe
leenstelsel af of hun kinderen nog wel kunnen studeren. De transitie van de zorg
betekende in de praktijk voor enkele ouders meer zelf bijspringen en meer kosten
opvangen.



De collectieve ziektekostenverzekering biedt voor ouders soelaas wanneer daar ook het
eigen risico in verrekend is. Bijzondere bijstand wordt te weinig verstrekt, hij wordt niet
gegeven of hij is in de vorm van een lening.

C O N C L U S I E 4: C O P IN G

EN SOCIAAL NETWERK



De ouders zijn aan het overleven, ervaren schaarste, zijn aan het ‘watertrappelen’. Dit
kost hen veel energie en geeft hen veel stress. Meer zekerheid en rust verbetert de
welzijnsbeleving van ouders en verbetert de communicatie met hun kinderen. Dit heeft
positieve gevolgen voor zowel de participatie als het welzijn van de kinderen.



Coping strategieën van ouders zijn door dit overleven beperkt. Veel tijd, aandacht, energie
en geld gaat naar het voorzien in de dagelijkse levensbehoeften. Ouders gaan bovendien
vaak gebukt onder schuldgevoel dat zij niet voldoende kunnen bieden aan hun kinderen.



Gezondheidsklachten van ouders en extra zorg voor kinderen staan een duurzame
vooruitgang in de weg. Ouders ontzeggen zichzelf heel veel voor hun kinderen en kunnen
daardoor nauwelijks aan hun eigen toekomst werken.



Alle ouders hebben hulp nodig om de situatie aan te kunnen. Wat de beste hulp is, is per
gezin verschillend. Passende hulp is hulp die aansluit bij de overlevingssituatie, de plannen
en de identiteit van de betreffende ouder. Voor de één is dat een vertrouwde
intermediair, voor de ander een zelfgekozen netwerk voor weer een ander toegankelijke
voorzieningen waar zij zelf gemakkelijk gebruik van kunnen maken.



Sociaal netwerk en vrijwilligerswerk werken mee aan een opgaande spiraal, maar blijven
‘dubbeltjes op zijn kant’ omdat dit heel snel weer kan teleurstellen en wegvallen. De
gezinnen blijven daarin kwetsbaar.



Of ouders het idee hebben dat hun kinderen aan de armoede kunnen ontsnappen hangt
af van hun eigen armoedebeleving en of zij hun kind al dan niet als ‘zorgenkind’ zien.

C O N C L U S I E 5: P A RT I C I P A T I E
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VAN DE KINDEREN



In de deelnemende gezinnen is vanwege het krappe budget en de hoge belaste
bandbreedte van ouders, voor de kinderen een groot risico op sociaal isolement op
diverse terreinen.



Kinderen gaan meestal wel mee op schoolreis en schoolkosten werden meestal wel
betaald, maar altijd moet er iets voor geregeld worden.



In 2014 zat weliswaar de helft van de kinderen op een club of vereniging of zwemles en in
2016 ook, maar dat ging deels weer om andere kinderen. De continuïteit van deelname is
er in de meeste gezinnen niet. De kosten en het vergoed en georganiseerd moeten krijgen
spelen hierin waarschijnlijk een rol.



Op diverse andere terreinen, vakantie, een dagje uit, zwemmen, een computer,
verjaardagen, kleding, een goede fiets, familiebezoek kunnen zij niet meedoen.



Deelname van de kinderen aan activiteiten op school, lidmaatschap van een sportclub of
vereniging, soms een dagje uit, lukt alleen waar ouders gebruik kunnen maken van de
fondsen zoals Stichting Leergeld en de participatievoorzieningen van de gemeente. Deze
moeten dan wel beschikbaar en toegankelijk zijn én ouders moeten het georganiseerd
krijgen.



Van sommige gratis activiteiten kunnen kinderen alleen gebruik maken als ouders wat
speelruimte hebben om de extra kosten die hieraan vast zitten bv. van vervoer of een
verplicht drankje, te betalen.



De kwetsbaarheid blijft bestaan en de aansluiting wordt niet gerealiseerd als ouders in
een sociaal isolement zitten, er op het juiste moment ‘geen geld’ is, de bandbreedte van
ouders teveel belast en/of er geen afstemming is met leerkrachten of sportleiders.
Kinderen haken dan af of blijven thuis.



Waar ouders zelf in een sociaal isolement zitten is er een extra risico voor de kinderen.
Zonder steun van buitenaf, raken deze kinderen ook in een isolement. Ze worden niet
gevraagd voor een verjaardag, hebben geen bijbaan of zitten de hele vakantie alleen
thuis. Dit sociaal isolement zet kinderen op achterstand.



Tenslotte hangt participatie in deze gezinnen af van ambitie, (sub)cultuur en focus in het
gezin. Dit betekent dat participatiefondsen alleen hun doel bereiken wanneer zij
aansluiten bij de wensen en mogelijkheden van ouders en kinderen.

C O N C L U S I E 6: D E

KINDEREN EN JONGEREN ZELF



De kinderen die geïnterviewd zijn uiten dilemma’s over dingen die ze graag willen hebben,
maar die ze niet zo gemakkelijk vragen omdat ze daar hun ouders niet mee willen
belasten.



De jongeren die geïnterviewd zijn, zien hun ouders bezig zien in hun inspanningen om
zaken voor hen mogelijk te maken. Zij zijn solidair met hun ouders.



De meeste jongeren zoeken de oplossing door een bijbaan te nemen. Vaak gaat een deel
van wat zij hiermee verdienen naar het gezinsinkomen.



Waar jongeren geen bijbaan hebben is dit uit angst dat de alleenstaande ouder door deze
inkomsten gekort wordt. Dit blokkeert hun toekomst en brengt hen in een sociaal
isolement.



De jongeren in deze gezinnen met studiefinanciering blijven thuis wonen omdat zij
zelfstandig wonen niet kunnen bekostigen.
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9. Aanbevelingen

Landelijke
overheid

Gemeentelijke
overheid

Sociaal
wijkteam/
professionals
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 Maak werken lonend door de
armoedeval te voorkomen.
 Vervang onzekere toeslagen door
structureel meer inkomen zodat op zijn
minst het meedoen van de kinderen
gegarandeerd is.
 Het toeslagenbeleid zou gecontroleerd
moeten worden.
 Het omgaan met beslagleggingen bij
schulden dient wettelijk beter geregeld
te worden.
 Onveilige situaties voor kinderen dienen
voorkomen te worden! Geen afsluiting
van huur en energie waar kinderen bij
betrokken zijn.
 Laat gezinnen niet jaren wachten op
schuldhulpverlening
 In activeringstrajecten dient goed
gekeken te worden wat ouders al doen
en welke hulp passend is. Gaan ouders
er op lange termijn op vooruit?
 Waar betaald werk geen optie is, kan de
ouders meer rust en ruimte worden
gegeven door een basisinkomen.
 Goede betrouwbare bewindvoering
invoeren met kwaliteitskeurmerk die de
gemeente aanbeveelt
 Voer een onderzoek uit om de armoede
in uw gemeente in kaart te brengen en
risicowijken en – gezinnen op het spoor
te komen.
 Het sociaal wijkteam zou alle gezinnen in
armoede en/of met schulden in de wijk
moeten kennen en monitoren.
 Zij dient in te grijpen voordat het
escaleert en een crisis ontstaat.
 Ondersteun gezinnen die in een sociaal
isolement zitten of dreigen te komen
met projecten van bv. Humanitas of
Buurtgezinnen.
 Houd in hulpverleningstrajecten
rekening met de copingstijl van ouders.
Sluit daarbij aan .
 Bespreek met ouders hun dilemma’s in
de opvoeding die zij ervaren door het
omgaan met een laag inkomen. Reken
hen niet af op hun armoede.

 Een wettelijke beslagvrije voet moet
ervoor zorgen dat de bestaanszekerheid
gegarandeerd is.
 Uitgangspunt van beleid dient te zijn dat
alle kinderen en jongeren mee kunnen
doen!
 Maak onderwijs weer gratis!
 Extra geld uitgetrokken door het kabinet
voor gemeentelijk armoedebeleid ten
behoeve van kinderen dient geoormerkt
te zijn.
 Ontwikkel kindgericht armoedebeleid met
een visie op hoe de gemeente de
participatie van kinderen en jongeren wil
garanderen.
 Zet bijzondere bijstand ruimhartig in voor
bv. vervoer, computer, fiets, bed, dieet,
zorgkosten, studiekamer. Doe dit in de
vorm van een gift.
 Bezuinig niet op subsidies aan sportclubs,
verenigingen en zwembad.
 Bied kosteloze activiteiten voor kinderen
en jongeren aan in buitenschools verband
of in de wijk
 Stel een kinder- en/of jongerenraad in en
geef deze zeggenschap in beleid voor
kinderen en jongeren.
 Geef duidelijke informatie over de
gevolgen van werk, bijbaan en
studiefinanciering van thuiswonende
jongeren op uitkering en toeslagen die de
ouder ontvangt.
 Hulpverlening in gezinnen met armoede
en schulden dient maatwerk te zijn
waarbij het sociaal team een vrij te
besteden budget heeft.
 Breid het sociale netwerk uit van ouders
en kinderen uit door het regelen van een
kamp of vakantie.
 Help ouders hun talenten te ontwikkelen
en toekomstdromen te hebben.
 Zoek samen naar goedkope activiteiten
samen met hun kinderen bv. in een
buurthuis.
 Nodig ouders uit om deel te nemen in
wijkprojecten als deelnemer of vrijwilliger
en begeleid hen daarin.

Particulier
initiatief

Scholen

Sportclubsen
verenigingen

 Durf als voedselbank maatwerk aan te
bieden. Ga in de indicaties na of het
bestaansminimum, - ook na drie jaarwerkelijk gegarandeerd is voor alle leden
van het gezin, ook de kinderen.
 Voedsel- en gratis kledingverstrekking en
b.v. Facebook initiatieven of Leger des
Heils dienen samen te werken en elkaar
niet te beconcurreren
 Bied het brede scala van Stichting
Leergeld, Jeugdsportfonds,
Jeugdcultuurfond en Jarige Job aan en
sluit je aan bij één loket waar ouders alle
voorzieningen aan kunnen vragen.
 Stem het aanbod op elkaar af.
 Wees als school duidelijk in de kosten in
het schooljaar die voor rekening van de
ouders komen. Geef aan wat verplicht is
en wat vrijwillig.
 Bied voor activiteiten, materiaalkosten
en verplichte laptops goede
betalingsregelingen aan.
 Geef ouders en jongeren meer vrijheid in
het zelf aan schaffen van materialen
zoals speciale pennen, rekenmachines of
tekenspullen.
 Bied financieringsmogelijkheden aan
voor verplichte i-pads of laptops en sluit
hiervoor een verzekering af.
 Maak schoolreizen betaalbaar en bied
spaar- of sponsormogelijkheden aan.

 Zorg dat je als particulier initiatief niet
elkaars concurrenten wordt om te
voorkomen dat ouders die gebruik willen
maken van de ene voorziening, afgewezen
worden bij de andere voorziening en
daardoor in een sociaal isolement komen.
 Houd in de toekenningen niet te rigide
vast aan de bijstandsgrens of net
daarboven.
 Werk als particulier initiatief samen. Richt
bijvoorbeeld een armoedeplatform op
waarbij je ook het bedrijfsleven betrekt.
Zorg dat je elkaar weet te vinden.

 Houd de kosten in de hand en voorkom
extra kosten.
 Zet voor uniformen, sportkleding,
instrumenten en materialen een
tweedehandspool op.
 Stel een aandachtsfunctionaris in die
kinderen uit gezinnen met weinig geld
extra monitort op deelname en
eventuele belemmeringen door
geldgebrek.
 Laat hem een deelnameplan opstellen
voor de club of vereniging en toezien
op de uitvoering ervan.


 Wees als sport- of clubleider alert op
verzuim bij de wekelijkse activiteiten
 Wees als sport- of clubleider alert op
sociale uitsluiting en pesterijen
 Monitor als sport- of clubleider het
bijwonen en meedoen aan de activiteiten
 Houd als sport- of clubleider contact met
ouders en overleg met ouders over hoe
het gaat op de club
 Wees alert bij acties om de clubkas te
spekken. Stel hierin niet te hoge eisen aan
ouders, kinderen en jongeren.

 Als er voor kinderen of jongeren financieel
iets geregeld b.v. voor een schoolreis, doe
dit dan snel, discreet en nietstigmatiserend.
 Signaleer op de basisschool of
basisvoorzieningen bij kinderen
ontbreken, b.v. ontbijt, brood of fruit
mee naar school. Biedt deze aan.
 Zorg dat je als school een potje hebt
voor noodgevallen
 Doorbreek het taboe op armoede onder
ouders en kinderen bv. door speciale
ouderbijeenkomsten of lessen in
spelvorm.
 Vraag bewust ouders met een laag
inkomen in de ouderraad en/of MR
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Nawoord

Gaandeweg het onderzoek drong de term speelruimte zich meer en meer op. Laat het duidelijk zijn. Het
speelveld van deze gezinnen is te klein. Er is te weinig speelruimte. De participatie in deze gezinnen schiet op
alle terreinen tekort. Er is sprake van schaarste. Al zijn er soms kleine oplevingen, iets meer geld, iets meer
steun uit de omgeving, het blijft zich afspelen in het beperkte kader van krapte en teveel onzekerheid. Wat zou
meer speelruime voor de ouders en kinderen kunnen betekenen?
Meer speelruimte in het besteedbaar inkomen, betekent dat het besteedbaar inkomen dusdanig voldoende is
dat het geld dat binnenkomt besteed kan worden waar het voor bedoeld is. Het inkomen of de uitkering om
van te leven, de kinderbijslag voor de kinderen, het vakantiegeld voor vakantie. Dat voorkomt dat er gaten,
schulden ontstaan. Het maakt een normale boekhouding mogelijk waarin wat rek zit voor als er net wat meer
kosten zijn. Het voorkomt de gang naar de voedsel- en kledingbank.
Meer speelruimte om de bestedingen voor de kinderen te doen. Je kunt eens wat opzij leggen voor een
vakantie of verjaardag. Je hebt wat reserve voor als er een computer of fiets stuk gaat. Je kunt gemakkelijker
gebruik maken van aanbiedingen of een aanbod van een fonds of regeling. Je hoeft minder te manoeuvreren.
Je kunt zelf de sportclub van je keuze betalen. Je kunt hobby’s en talenten van je kinderen helpen ontwikkelen.
Meer speelruimte in de overheidssteun en de hulp van instanties. Wanneer het aanbod ruimer is en er meer
keuzemogelijkheden zijn, is de kans dat de hulp passend is groter. Maatwerk is nodig, regels moeten opgerekt
worden, de lijntjes moeten korter. Laat duizend bloemen bloeien in uw gemeente, zodat alle kinderen mee
kunnen doen zonder aanziens des persoons. Faciliteer gezinnen waar het kan, verleen hulp en verstrek in
natura waar het moet. Generalistisch en specialistisch.
Meer speelruimte in coping en sociaal netwerk. Meer speelruimte haalt de druk van ouders in het hoofd weg.
Minder bezig hoeven zijn met het dagelijks overleven, minder zichzelf moeten ontzeggen, een minder belaste
bandbreedte. Ruimte in het hoofd om aan de eigen gezondheid en een goede toekomst te werken.
Copingstrategieën kunnen ontwikkelen die niet alleen maar gericht zijn op het hier en nu en op geld, omdat dit
laatste de waardigheid aantast. Contacten aangaan waarin je gelijkwaardig kunt zijn. Ruimte om vrije
opvoedingskeuzes te kunnen maken in plaats van geld bepalend te laten zijn. Het doet recht aan de identiteit
van ouders.
Meer speelruimte voor kinderen en jongeren is er als zij ervaren dat er dingen mogelijk zijn in het gezin. Dat zij
gewoon dingen mogen vragen, zonder bang te zijn dat ze hun ouders bezwaren. Dat ze nee horen niet omdat
er geen geld is, maar omdat ouders het geen slim idee vinden. Dat jongeren een vrije keuze hebben om een
bijbaan te nemen, niet om het gezin te ondersteunen, maar om daarmee hun kleding en gadgets te kunnen
kopen en om daarmee mee te kunnen doen met hun klasgenoten.

S P E E L R U I MT E

H E BB E N I S D E K E U Z E H E B B E N .
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TOPIC

V R A G E N L I J ST O U D E R S 133
Algemene gegevens



Respondent nummer



Geslacht



Leeftijd



Wijk en woonplaats/soort woning/huur/koop



Hoe lang woont u hier al? Waar hebt u daarvoor gewoond?



Gezinssamenstelling: Tweeoudergezin ja/nee



Indien twee ouder getrouwd/samenwonend



Alleenstaande ouder ja/nee



Indien alleenstaande ouder gescheiden? Ja/nee



Sinds wanneer gescheiden? Hebt u nog contact met uw ex-man?



Nationaliteit/land van herkomst
Kind 1/ Kind 2 / Kind 3 etc.



Voorletter



Jongen/meisje



Leeftijd



Thuiswonend ja/nee



Onderwijs



Bijzonderheden
Algemeen



Wat was voor u de reden om mee te doen aan het onderzoek?



Wilt u ook drie jaar achtereen mee doen? Waarom?



Kunt u in het kort vertellen over hoe u in de huidige situatie bent gekomen?



(Doorvragen op armoede- en echtscheidingsachtergrond)
Financieel overzicht
Inkomen uit werk/uitkering



Hebt u een inkomen uit werk?



Zo ja, wat voor werk doet u?

133

De vragenlijst in 2015 en 2016 week enigszins af van de vragenlijst van 2014. In 2015 en 2016 vervielen enkele
vragen, werden enkele nieuwe vragen toegevoegd en werd de beoordelingsschaal gebruikt. Zie Bijlage II.

SPEELRUIMTE Stichting De Vonk 2017

121



Welke opleiding(en) hebt u gedaan?



Werkt u als zelfstandige? Werkt u in loondienst?



Hoeveel bedraagt het netto maandelijkse inkomen?



Hebt u regelmatige/onregelmatige inkomsten?



Hoe is het perspectief op werk/inkomen?



Hebt u een uitkering? PGB?



Zo ja, wat voor uitkering. Volledig, of aanvullend?



Hoeveel bedraagt het netto maandelijkse inkomen?



Inkomen uit werk/uitkering partner. vragen zie boven



Hoeveel bedraagt uw gezamenlijke maandelijkse netto inkomen?
Andere inkomsten



Hoeveel kinderbijslag/kindgebonden budget ontvangt u per maand/kwartaal?



Ontvangt u huurtoeslag, zorgtoeslag? Hoeveel?



Ontvangt u andere toeslagen?



Ontvangen uw kinderen studiefinanciering?



Hebben uw kinderen inkomsten uit werk of een uitkering?



Heeft dat gevolgen voor uw inkomen?



Hebt u andere extra inkomsten?
Uitgaven



Wat is de bruto/netto maandelijkse huur/hypotheek?



Wat bent u maandelijks kwijt aan:



Gas, licht, water



Zorgverzekering



WA-inboedel-uitvaartverzekering (omgerekend per maand)



Telefoon/kabel/internet



Gemeentelijke belastingen (omgerekend per maand)



Andere vaste lasten per maand bv. abonnementen, giften



Hebt u een maandelijkse schuldenlast?



Zijn er andere vaste lasten die maandelijks of jaarlijks terugkomen?



Hoeveel houdt u over na aftrek van de vaste lasten?



Wat besteedt u aan boodschappen?



Wat besteedt u aan vervoer?



Wat besteedt u aan kleine reparaties en vervangingen?
Kosten en bestedingen voor de kinderen
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Welke bestedingen hebt u het afgelopen jaar gedaan voor
de kinderen met betrekking tot:



Zorg bijvoorbeeld luiers, kleren, schoenen, verzorgingsartikelen



Gezondheidszorg bijvoorbeeld eigen bijdragen, medicijnen, huisapotheek



School bijvoorbeeld ouderbijdrage, schoolreis, boeken, evenementen



Vrije tijd bijvoorbeeld speelgoed, sport en vereniging, dagje uit, vakantie,



Wonen , studieruimte, eigen kamer, computer



Vervoer, naar school, naar familie



Andere bestedingen voor uw kinderen



Open vraag:



Vindt u dat u voldoende geld hebt om deze bestedingen voor uw kinderen te doen?
Waarom wel/niet Wat vindt u het belangrijkst?
Rondkomen



Kunt u maandelijks rondkomen?



Indien wel, hebt u de mogelijkheid om te sparen? Hoeveel?



Indien niet, hoeveel komt u per maand tekort?
Coping en ondersteuning



Indien u wel kunt rondkomen, wat doet/laat u hiervoor?



Indien u niet kunt rondkomen, hoe lost u dit op? Wat zijn de gevolgen?



Hebt u het afgelopen jaar te maken gehad met onverwachte kosten/rekeningen?



Hoe hebt u dit opgelost?



Hoe gaat U over het algemeen om met weinig geld/geldgebrek?



Vindt u uzelf een nieuwe arme? Waarom?
Financiële ondersteuning



Wordt u wel eens financieel gesteund door vrienden/familie ?



Hebt u zorgverplichtingen naar het thuisland?



Moet u soms/vaak geld lenen om rond te komen?



Hoelang heeft u al deze uitkering/ inkomsten?



Ontvangt u kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen?
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Hebt u langdurigheidstoeslag. Hoeveel bedraagt die?



Hebt u wel eens bijzondere bijstand ontvangen? Zo ja, waarvoor?



Maakt u gebruik van andere regelingen?



Wat vindt u van de ondersteuning van de gemeenten en organisaties?
Strategieën en hulpbronnen



Vindt u dat u arm bent?



Wat hebt u nodig om uit deze situatie te komen?



Wat helpt u om het zelf aan te kunnen?



Welke vaardigheden heeft u waar u gebruik van maakt om met de situatie om te gaan?



Welke drempels zijn er waardoor het voor u moeilijk is?



(Bij tweeoudergezin) Hoe gaat u er samen mee om?



Zijn er verschillen?



Heeft de armoedesituatie invloed op de relatie? Op welke manier?



Heeft de armoedesituatie invloed op de opvoeding? Op welke manier?



Hebt u wel eens professionele hulp gehad voor uzelf of de kinderen? Zo ja waarvoor?
Participatie kinderen



Zijn de kinderen gezond? Hebben ze gezondheidsproblemen?



Vindt u dat uw kinderen qua gezondheid gevolgen ondervinden van uw financiële
situatie?



Op welke manier?



Vindt u dat uw kinderen voldoende gebruik kunnen maken van de gezondheidszorg?



Vindt u dat uw kinderen voldoende gezond eten?



Vindt u dat uw kinderen op school voldoende mee kunnen doen?



Hoe gaat het met de kinderen op school?



Vindt u dat school voldoende rekening houdt met uw financiële situatie?



Waarom wel of niet?



Vindt u dat uw kinderen in hun vrije tijd voldoende mee kunnen doen?



Waarom wel waarom niet?



Hoe gaat het met uw kinderen in sociaal/emotioneel opzicht?



Vindt u dat uw kinderen sociaal-emotioneel invloed ondervinden van uw financiële
situatie?



Vindt u in zijn algemeenheid dat uw kinderen door geldgebrek tekort komen?



Waarom wel/waarom niet?
Coping en opvoeding
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Vindt u uw kinderen arm? Waarom wel/waarom niet?



Hoe beleven de kinderen de financiële situatie?



Wat vertelt u hen?



Hoe gaat u om met buren/vrienden/kennissen?



Wat zijn voor u belangrijke hulpbronnen om de kinderen mee te laten doen?



Hebt u tips voor andere ouders met weinig geld?
Open vraag:



Waar zouden uw kinderen op dit moment het meest mee geholpen zijn?
Ontwikkelingen



Merkt u iets van de bezuinigingen van het kabinet ?



Vindt u dat u meer of minder ondersteuning ontvangt van de overheid?



Wat hoopt u dat er binnen nu en een jaar verandert?



Wat denkt u dat er binnen nu een jaar verandert?
Afsluiting



Wat vond u van het interview?



Zijn er dingen die u nog kwijt wilt?



Wilt u de volgende keer weer mee doen?



Mag ik u eventueel bellen voor aanvullende informatie?



Zou ik met uw kinderen mogen praten?
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TOPIC

V R A G E N L I J ST K I N D E R E N
Algemeen:



Respondent nummer



Geslacht



Leeftijd



School
School



Hoe gaat het op school?



Wat zijn je lievelingsvakken/waar ben je goed in?



Kun je op school aan alles mee doen?



Wat wil je later worden? Denk je dat dat lukt?



Merk je op school wel eens dat jullie thuis minder geld hebben?



Hebben jullie het er op school wel eens over?
Thuis



Merk je thuis dat er weinig geld is? Waaraan merk je dat?



Vind je het wel eens lastig? Waarom?



Zijn er dingen die je zou willen, maar die niet kunnen omdat er geen geld is?



Kun je je verjaardag vieren, sinterklaas en kerst?



Denk je dat kinderen waar thuis weinig geld is, minder gezond zijn?
Vrije tijd



Wat doe je als je thuis bent en in het weekend?



Wat zijn je hobby’s, bezigheden?



Zit je op een sportclub op vereniging?



Heb je een computer en internet, mobieltje?



Gaan jullie wel eens op vakantie of een dagje uit?



Ga je wel eens op bezoek bij familie of vrienden?



Denk je dat jullie thuis andere dingen doen dan andere kinderen?



Vind je dat er in (stad) genoeg te doen is voor kinderen/jongeren zoals jij?
Bijbaan - zakgeld
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Krijg je zakgeld?



Heb je een bijbaan? Zou je dat willen? Waarom wel/niet



Wat doe je met het geld? Wat zou je met het geld doen?



Kun je sparen?



Heb je wel eens geld geleend?

Omgaan en coping



Praten je ouders wel eens met je over geld?



Word je wel eens boos of verdrietig dat er weinig geld is?



Wil je je ouders wel eens helpen?



Wat vind je dan het moeilijkst?



Merk je wel eens dat er spanningen zijn in huis door het geld?



Heb je wel eens dat je zeg: ik vraag het maar niet?
Oplossingen



Heb je oplossingen of goede tips voor mensen of kinderen met weinig geld?



Wat zou de regering meten doen voor gezinnen/kinderen met weinig geld?
Toekomst



Wat zou je willen als je een wens mocht doen?



Hoe ziet je toekomst eruit denk je?



Wil je nog iets meer vertellen?
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TOPIC

V R A G E N L I J ST J O N G E R E N
Algemeen:



Respondent nummer



Geslacht



Leeftijd



School
School



Hoe gaat het met je opleiding?



Hoe vind je de opleiding. Wat ga je hierna doen?



Welke beroep wil je uit gaan oefenen? Denk je dat dat lukt?



Welke kosten heb je op school? Welke bijkomende kosten?



Is er op school aandacht voor studenten met weinig geld?



Hebben jullie het onderling wel eens over geldzaken?
Studiefinanciering



Hoeveel studiefinanciering krijg je? Gift of lening?



Heb je nog andere inkomsten?



Heb je een bijbaan? Hoeveel verdien je daarmee?



Kun je daarvan rondkomen? Wat doe je, wat laat je ervoor?



Moet je wel eens lenen? Kun je sparen?
Vrije tijd



Wat zijn je hobby’s, bezigheden?



Zit je op een sportclub op vereniging? Hoeveel kost dat?



Heb je een computer en internet, mobieltje?



Ga je wel eens op vakantie of ga je wel eens uit? Heb je daar voldoende geld voor?



Ga je wel eens op bezoek bij familie of vrienden?



Vind je dat er in (stad) genoeg te doen is voor kinderen/jongeren zoals jij?
Thuis
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Want vind je ervan dat jullie thuis weinig geld hebben?



Zijn er dingen die je anders zou willen of zou doen als er meer geld was?



Zie je bij vrienden of vriendinnen dat het anders is?



Vind je dat jullie arm zijn? Waarom wel of niet?



Denk je dat het ook voordelen heeft, opgroeien in een gezin met weinig geld?
Coping



Praat je met je ouders wel eens met je over geld?



Hoe vind je dat jouw ouders met geld omgaan?



Merk je wel eens dat er spanningen zijn in huis door het geld?
Toekomst



Hoe zie jij jouw toekomst?



Denk je dat opgroeien in armoede gevolgen heeft voor je toekomst?



Zijn er nog dingen die je kwijt wil?
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B E O O R D EL I N G S S C H A A L 134
Ten opzichte van vorig jaar:

is mijn financiële situatie:
verbeterd – enigszins verbeterd – hetzelfde gebleven – enigszins verslechterd - verslechterd
zijn mijn schuldenproblemen:
verbeterd – enigszins verbeterd – hetzelfde gebleven – enigszins verslechterd - verslechterd
zijn de bestedingen die ik voor de kinderen kan doen:
verbeterd – enigszins verbeterd – hetzelfde gebleven – enigszins verslechterd – verslechterd
is het rondkomen:
verbeterd – enigszins verbeterd – hetzelfde gebleven – enigszins verslechterd – verslechterd
is de ondersteuning vanuit de gemeente
verbeterd – enigszins verbeterd – hetzelfde gebleven – enigszins verslechterd – verslechterd
is de hulpverlening aan mijn gezin
verbeterd – enigszins verbeterd – hetzelfde gebleven – enigszins verslechterd – verslechterd
is de ondersteuning vanuit mijn sociaal netwerk
verbeterd – enigszins verbeterd – hetzelfde gebleven – enigszins verslechterd – verslechterd
Is mijn welzijn en omgaan met de situatie
verbeterd – enigszins verbeterd – hetzelfde gebleven – enigszins verslechterd – verslechterd
is het welzijn van mijn kinderen
verbeterd – enigszins verbeterd – hetzelfde gebleven – enigszins verslechterd – verslechterd
is de participatie (meedoen aan activiteiten) van mijn kinderen
verbeterd – enigszins verbeterd – hetzelfde gebleven – enigszins verslechterd – verslechterd
is mijn perspectief en toekomstbeeld
verbeterd – enigszins verbeterd – hetzelfde gebleven – enigszins verslechterd – verslechterd

Beoordeling:
Verbeterd
Enigszins verbeterd:
Hetzelfde
Enigszins verslechterd
Verslechterd

134

2 punten
1 punten
0 punten
-1 punten
-2 punten

Gevraagd werd een keuze te maken en deze keuze toe te lichten. De vragen zijn slechts bedoeld als handvat en
ter ondersteuning van het verhaal van de respondenten. Het is geen valide schaal.
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KINDGERICHT

AR MO E D E B E L E I D I N D E P R A K T I J K
Kort verslag van interviews met vier beleidsambtenaren

Even voorstellen
Met vier beleidsmedewerkers uit de betrokken gemeenten zijn interviews gedaan. In de gemeente Rotterdam
was steeds niemand bereikbaar voor een gesprek. In Oss is gesproken met een verbindingsmakelaar en
aandachtsfunctionaris voor armoedebeleid. In Tilburg was dit de beleidsmedewerker armoede en
schuldhulpverlening. In Helmond was het de beleidsmedewerker minimabeleid en in Bernheze een manager
inkomen, minimabeleid en schuldhulpverlening bij de intergemeentelijke sociale dienst Optimisd.

Armoede en armoedebeleid
In Oss heeft 10% van de huishoudens een inkomen tot 110% van het sociaal minimum. Het totaal aantal
kinderen tot 18 jaar betreft 1770. Het minimabeleid richt zich op mensen die tot 120% van de bijstandsnorm
hebben. In Tilburg behoort 1 op de 7 huishoudens tot de minima die tot 110% van de bijstandsnorm hebben.
Eén op de 10 kinderen maakt deel uit van een minimahuishouden. In Helmond zijn 13.000 mensen met een
inkomen tot 120% waarvan 2.900 kinderen tot 18 jaar. In Bernheze zou het gaan om 700 mensen die een
inkomen hebben van 10% van de bijstandsnorm. Het aantal arme kinderen is hier niet bekend.

Kindgericht armoedebeleid Oss
Oss heeft recent een kleurenfolder135 gemaakt met alle kindregelingen, zowel landelijk als gemeentelijk als
particulier. Die leggen ze neer bij scholen en bij maatschappelijke instellingen. Beleidsmedewerker E. heeft
vaak contact met scholen. ‘Aanvragen gaan vaak via stichting Leergeld. Mensen zien dit en die gaan dan
contact opnemen. Het is een wisselwerking. Als een school vraagt, kun je erover komen vertellen, dan komen
we.’ Ze heeft wel het gevoel dat het leeft: ‘Toen deze folder uitkwam heb ik van een aantal scholen bericht
ontvangen, wij willen graag die folders hebben, zodat wij ook die mensen goed kunnen helpen als er een
probleem is met het betalen van zaken.’ De gemeente subsidieert Stichting Leergeld, JSF136 en JCF137. De
gemeente Oss heeft de regeling Meedoen is Belangrijk voor o.a. schoolkosten, p.c. regeling en zwemles. Haar
waardering: ‘Ik vind dat we redelijk goed op weg zijn om het goed in kaart te krijgen en te zorgen dat kinderen
niet buiten de boot vallen’.

Kindgericht armoedebeleid Tilburg
Tilburg besteedt in het beleidskader aandacht aan kinderen. Ze hebben een kindpakket geïntroduceerd als een
bundeling van regelingen voor kinderen. Er is de Meedoenregeling waarmee tot 100 euro per persoon
deelgenomen kan worden aan activiteiten. Stichting Leergeld wordt gesubsidieerd door de gemeente en
functioneert als eerste aanspreekpunt. Beleidsambtenaar A. : ‘Stichting Leergeld kan meer mogelijkheden
bieden dan de Meedoenregeling. De contacten met scholen lopen ook via stichting Leergeld.’ Stichting Leergeld
biedt aan leerlingen die naar het voortgezet onderwijs gaan en die geen geld hebben in opdracht van de
gemeente de vergoeding van een starterspakket aan zoals een tas, een fiets, noodzakelijke schoolspullen.
Daarnaast zijn er korte lijntjes in het signaleren van tekorten in basisbehoeften via de wijkteams en bv. het
135

https://www.oss.nl/werk-inkomen-zorg/inkomen/Laag_inkomen_en_kinderen-1.htm
Jeugdsportfonds. https://www.jeugdsportfonds.nl
137
Jeugdcultuurfonds https://www.jeugdcultuurfonds.nl
136
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platform Sociale Zekerheid 138. A.: ‘Wij investeren veel in armoedebeleid, zeker als het gaat om kinderen. Wij
verstrekken behoorlijke subsidies aan bv. een Stichting Leergeld, vrij hoog als wij onszelf vergelijken met
andere gemeentes.

Kindgericht armoedebeleid Helmond
Helmond heeft geen doelgroepenbeleid, dus ook geen apart beleid voor kinderen. Kinderen worden wel
genoemd in de nota, maar dan in verband met Leergeld, omdat Leergeld subsidie ontvangt. Helmond heeft ook
een participatieregeling voor kinderen, bijvoorbeeld voor sociaal-culturele activiteiten. Beleidsambtenaar S.:
‘We hebben Leergeld maar verder hebben we daar niks voor.’ Stichting Leergeld richt zich op kinderen van 4 18 jaar. Recentelijk heeft de gemeente aan Stichting Leergeld gevraagd om ook eens te kijken naar de kinderen
van 0 tot 4 jaar. Of daar iets voor is.’ Helmond gaat ook geen apart beleid maken voor kinderen. S. wil wel een
beoordelingscijfer 7,5 geven. ‘Helmond ondersteunt en faciliteert verscheidene organisaties die zich bezig
houden met hulp en participatie van kinderen. Er wordt naar mijn mening voldoende in geïnvesteerd maar het
kan altijd beter.’

Kindgericht armoedebeleid Bernheze
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Bernheze heeft geen specifiek armoedebeleid voor kinderen geformuleerd. Wel is er in Bernheze de
regeling maatschappelijke participatie. Beleidsambtenaar P.: ‘Deze regeling is in wezen ook een
onderdeel van een Kindpakket, want het zijn gewoon maatregelen bedoeld voor ouders met
kinderen. Wij geven uitvoering aan die regeling maar wij kunnen niet altijd iedereen helpen. Om die
reden heeft Bernheze afspraken met de Stichting Leergeld, het JSF en JCF. Die krijgen kleine
budgetten van de gemeente om in de gevallen dat wij niet kunnen helpen, die gezinnen dan toch te
helpen. Wij zeggen: als je nou tegen een gezinssituatie aanloopt waar het mis gaat of waar een
financieel probleem is, neem eerst eens contact op met de sociale dienst, want wij kunnen misschien
op een andere manier ook helpen, bv. met schuldhulpverlening. P: ‘Als ik het vergelijk met wat er in
andere gemeenten gebeurt, hebben wij geen slecht beleid, het kan altijd beter, maar ik zou dan op
zijn minst toch ook een ruime voldoende geven.

Het Platform Sociale Zekerheid in Tilburg is breed samengesteld en overlegpartner van de gemeente. Aan de
bijeenkomsten van het platform nemen mensen afkomstig uit 65 organisaties deel, waaronder ook de gemeente en
politieke partijen
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K L A N K BO R D GRO E P V A N H E T O N D E R Z O E K

DOEL EN SAMENSTELLING KLANKBORDGROEP
De leden van de klankbordgroep zijn in februari 2015 geworven. Deze mensen met ieder een specifieke
professie, behoren tot het netwerk van Stichting De Vonk. Zij zijn gevraagd op hun kennis van en betrokkenheid
bij armoede en kinderen en jongeren en/of vanwege hun ervaring met onderzoek of beleid. Enkelen ervan zijn
ook ervaringsdeskundigen in armoede en brachten van daaruit ook hun ervaringen en reacties in. De leden van
de Klankbordgroep is gevraagd om het onderzoek gedurende de verdere periode, van maart 2015 tot het eind,
kritisch te volgen.

DE KLANKBORDGROEP HAD ALS TAAK:


De stappen in het onderzoek te volgen.



Mee te denken over de onderzoeksopzet en uitvoering



Input te leveren voor de (vervolg)vragen,



De tussentijdse rapportages te lezen en te beoordelen

Leden van de Klankbordgroep:


Drs. Cally Bruschinski, voorzitter bestuur Stichting De Vonk.



Drs. Astrid Huijgen, beleidsmedewerker bij Nationaal Fonds Kinderhulp en Stichting
Leergeld Nederland, onderzoeker en schrijver. Voorheen werkzaam bij het Verweij Jonker
instituut.



Dhr. Rogier van Luxemburg, coördinator jongerenwerk bij R-Newt139 Tilburg



Drs. Sophie Borger, communicatiedeskundige. Was ten tijden van het onderzoek
werkzaam als beleidsmedewerker bij de gemeente Oosterhout.



Drs. Paula Dijkema. onderzoeker GGD140 Brabant Zuidoost.



Mw. Anneke van Elderen, projectmedewerker bij ATD141 vierde wereld



Drs. Marja Wittenbols, projectmedewerker Stichting De Vonk en coördinator
SchuldenVrijMaatje Stichting De Vonk



Drs. Christa de Wit, directeur Stichting De Vonk



Drs. Ria van Nistelrooij Onderzoeker armoede en sociale uitsluiting tevens
projectmedewerker bij Stichting De Vonk.



Ir. Judith Smets. Zij las mee en gaf advies in de laatste periode van het onderzoek. Zij was
werkzaam als onderzoeker bij het PON142 te Tilburg.

139

R-Newt is het jongerenwerk van Contour de Twern. R-Newt staat voor modern en innovatief jongerenwerk.
Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst.
141
Aide à Toute Détresse, later All together for Dignity. Mensenrechtenbeweging met de allerarmsten.
142
Het PON is een onderzoeks- en adviesbureau. Het PON geeft toepasbare kennis op het sociale en culturele
domein.
140
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Wij zijn een expertisecentrum voor ondersteuning, activering en training bij vraagstukken over armoede en sociale
uitsluiting.
Op aanvraag verricht De Vonk kwalitatief activerend onderzoek op het gebied van armoede en sociale uitsluiting.
Wij verzorgen lezingen, trainingen en workshops over dit onderzoek.
Bezoek de website voor ons aanbod aan vrijwilligers, professionals en gemeenten. Als u naar aanleiding van dit
rapport nog vragen hebt of ondersteund wil worden in het kader van armoedevraagstukken dan verwijzen wij u
graag naar de website van De Vonk.

Stichting De Vonk
Sint Annastraat 20
5025 KB Tilburg
Tel: 013-4647600
secretariaat@stichtingdevonk.nl
www.stichtingdevonk.nl
Twitter.com/Vonktilburg.nl
Facebook.com/stichtingdevonk.nl
Linkedin.com/stichtingdevonk.nl
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