
Signaleren en omgaan met 
armoede



Inhoud

• Wat is kinderarmoede?
• Waarom is het een probleem?
• Wat kun je als jeugdprofessional doen?



Wat is            kinderarmoede?



“Ik heb nieuwe voetbalschoenen nodig, maar 
durf mijn ouders er niet om te vragen, want ze 
hebben vaak ruzie over geld. Daarom heb ik 
maar gezegd dat ik voetbal niet meer leuk 
vind.”



Betekenis

Armoede : 
Gedurende langere tijd niet de middelen 
hebben om te beschikken over de goederen 
en voorzieningen die in een samenleving als 
minimaal noodzakelijk gelden



Basisbehoeften
criterium
netto maandbedrag 
in euro’s

Bron: SCP, 2017



Omvang kinderarmoede



Risicofactoren

• Migratieachtergrond
• Eénoudergezinnen (moeder)
• Grotere gezinnen (3 of meer kinderen)

(60% is arm uit éénoudergezin én drie kinderen)

• Uitkering en flexwerk
(60% van kinderen in armoede heeft werkende ouders)

• Lage opleiding





Beleid

• Alle kinderen kansrijk
• Participatie en kansengelijkheid
• 85 Miljoen extra voor gemeenten (sinds 

(2017)



Wat zijn de gevolgen?



Gevolg 1: niet kunnen meedoen
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Gevolg 2: gezondheid en welbevinden 

• Ongezonde leefstijl
• Onveiligheid (buurt)
• Sociale uitsluiting

• Kinderen in armoede geven hun leven een 
6,6/ 5,5 (problemen thuis). Anderen 7,5

(kinderombudsman, 2017)



Gevolg 3: gedragsverandering

àSchaarste 
àOntwikkeling executieve functies
Plannen
Focussen
Flexibel zijn
Verleidingen weerstaan
Situaties inschatten
Belang anderen meewegen
(Stitskorn, 2016)



Gevolg 4: lagere schoolprestaties

àHersenen ontwikkelen
zich minder goed

(11-13 IQ punten)
à Lagere schoolprestaties
à Meer probleemgedrag
à Later achterstand arbeidsmarkt 
à Kans op toekomstige armoede 



Casus 1

In het najaar organiseert jouw organisatie een 
sportmiddag voor de kinderen in de nabijgelegen 
sporthal. Alle kinderen moeten daarvoor 
zaalschoenen met een witte zool meebrengen 
van thuis. Aan de kleding van Jaimy te zien 
hebben zijn ouders het niet breed. Je vraagt je af 
of hij Jaimy deze sportschoenen heeft. Eis van de 
sporthal is dat alleen kinderen worden toegelaten 
met de juiste schoenen.
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Casus 2

De ouders van Mike zijn gescheiden. Hij woont 
het grootste deel van de tijd bij zijn moeder. Hij 
heeft vaak grote verhalen over de uitjes met zijn 
vader en de cadeaus die hij van hem krijgt. Maar 
je twijfelt of die verhalen kloppen, want je ziet 
nooit iets terug van alles wat hij vertelt 
(integendeel).
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Wat kunnen jeugdprofessionals doen?



Professionals

• Onderwijs en kinderopvang: leraren, pedagogische 
professionals, brugfunctionarissen, directeuren, zorgprofessionals, 
conciërge, administratief medewerkers)

• Sociaal domein: professionals maatschappelijke ondersteuning, 
jeugdhulp, werk & inkomen, armoede en schulden in dienst bij 
gemeenten en bij welzijns- en hulpverleningsorganisaties.

• Gezondheid: kraamzorg, verloskundigen, jeugdartsen en –
verpleegkundigen JGZ, managers, beleidsmedewerkers JGZ, 
huisartsen, aandachtsfunctionarissen

• Ervaringswerkers en vrijwilligers

Bron: Lusse & Kassenberg (2021)



Kennis uit onderzoek, drie handreikingen:

1. Signaleren   2. Ondersteunen   3. Stimuleren

Bron: Lusse & Kassenberg (2021)



1. Signaleren 2. Ondersteunen   3. Stimuleren
Elk kind wordt gezien
• Relatie opbouwen
• Herkennen en bespreekbaar maken
• Sociale omgeving versterken
• Warme overdracht



1. Signaleren 2. Ondersteunen   3. Stimuleren
Elk kind doet mee
• Integrale steun
• Steun bij opvoeden
• (In)formele steun
• Materiele steun
• Financiële steun
• Steun bij schulden
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1. Signaleren 2. Ondersteunen   3. Stimuleren
Elk kind krijgt kansen

• Financiële opvoeding
• Gezonde leefstijl
• Veerkracht
• Aanvullend leren
• Participatie
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Wat willen we bereiken?

Armoede voor jeugdprofessionals lastig op te 
lossen. Maar wél:
• Welbevinden kinderen vergroten (minder 

stress, luisteren, steunen)
• Cirkel door-

breken 
(generaties)



Lectoraat Jeugd, Educatie & 
samenleving
Annelies Kassenberg
a.kassenberg@pl.hanze.nl
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