FEITEN EN CIJFERS

1 OP DE 13 KINDEREN IN ONS
LAND LEEFT IN ARMOEDE
Laten we het dáár eens over hebben

DEFINITIE ARMOEDE
(Bron: SCP, Armoede in kaart 2019)

Mensen zijn arm wanneer ze gedurende langere tijd niet de
middelen hebben voor de goederen en voorzieningen die in hun samenleving
als minimaal noodzakelijk gelden.

LAGE INKOMENSGRENS 2019
(Bron: CBS, december 2020)

Alleenstaande €1.090
Paar zonder kinderen €1.530
Paar met 2 minderjarige kinderen €2.080
Eenoudergezin met 2 minderjarige kinderen €1.660

KINDEREN IN ARMOEDE
(Bron: CBS Statline, 2019)

• 251.100 kinderen
• 1 op de 13 kinderen
• 8% van alle kinderen
• 37% kinderen heeft werkende ouders

GEVOLGEN VOOR KINDEREN

(Bron: de Kinderombudsman, Alle Kinderen Kansrijk, december 2017)

• Zorgen over onvoldoende geld
• Buikpijn, angst, machteloosheid
• Houden het op school of vrienden liever verborgen
• Ervaren stress en spanning in het gezin
• Band tussen kinderen en ouders onder druk
• Leven biedt weinig stabiliteit en zekerheid
• Weinig te doen in de buurt en vaker als onveilig ervaren
• Missen ondersteunend contact met hun ouders
• Ervaren uitsluiting en komen moeilijker mee op school

“

“

“Ik had net een paar weken

”De kinderen in mijn klas weten dat ik uit een

mijn beugel, maar toen kon

arm gezin kom en schelden me uit voor

mijn moeder dit niet meer

zwerver, viezerik en stinkerd. Als ik een

betalen. Ik moest terug naar

boek of schrift heb aangeraakt vegen ze dat

de orthodontist om mijn beugel

met hun mouw af wanneer zij het willen

er weer uit te laten halen.”

gebruiken.”

”

”

(Bron: Verwey Jonker Instituut – de Kinderombudsman, Kinderen in Armoede in Nederland, juni 2013)
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ARMOEDE NAAR GEZINSSAMENSTELLING IN%
(Bron: SCP, Armoede in kaart 2019)

Eenoudergezin
• met 3 kinderen, daarvan is 43% arm
• met 2 kinderen, daarvan is 13% arm
• met 1 kind, daarvan 10% is arm
Tweeoudergezin
• met 3 kinderen, daarvan is 12% arm
• met 2 kinderen, daarvan is 4% arm
• met 1 kind, daarvan is 5% arm

TOP 10 ARMOEDE GEMEENTEN
(Bron: CBS, Armoede & Sociale Uitsluiting, 2018)

• Rotterdam: 14,5%
• Groningen: 14,0%
• Arnhem/Amsterdam: 13,7%
• Den Haag: 13,2%
• Enschede: 12,7%
• Heerlen: 12,5%
• Nijmegen: 12,1%
• Leeuwarden: 12,0%
• Vaals: 11,3%

TOENAME ARMOEDE, ALARMBELLEN NODIG!

Aantal mensen in armoede neemt

28% toe indien reeds

vanaf 2021 met

ingevoerd fiscaal beleid onveranderd blijft
(Bron: SCP, juni 2020)

Hier komen de gevolgen van de coronacrisis
nog bovenop

Enorme
stijging
werkloosheidcijfer

Sterkste
economische
krimp ooit

6,1%

december 2021

januari 2020

in 2020
(Bron: CBS februari 2021)

in slechtste scenario
(bron: CPB, raming november 2020)

TOENAME ARMOEDE DOOR CORONA

NL HEKKENSLUITER OPLOSSEN KINDERARMOEDE
(Bron: Caminada et al. 2019)

Afname armoede per % BBP aan sociale uitgaven (bovenste as)
% BBP uitgaven sociale zekerheid (onderste as)
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Ierland 2010
Polen 2016
VK 2013
Frankrijk 2010
Zuid-Afrika 2010
Luxemburg 2013
Oostenrijk 2013
Finland 2013
Australië 2013
Brazilië 201
Litouwen 2013
IJsland 2010
Noorwegen 2013
Duitsland 2015
Denemarken 2015
Slowakije 2013
Tsjechië 2013
Spanje 2013
Estland 2013
VS 2016
Panama 2013
Peru 2013
Israël 2016
Griekenland 2013
Nederland 2013
Guatemala 2014
Zwitserland 2013
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HOE KIJKT NEDERLAND NAAR ARMOEDE
(Bron: 0-meting PanelWizard Direct i.o.v. SIRE)

Weinig kennis
• 88%:
onacceptabel
dat er zoveel
kinderen in
armoede leven
• 82%:
schat aantal
kinderen in
armoede te laag
in
• 47%:
denkt dat ouders
van deze
kinderen niet
werken
• 77%:
kent geen
kinderen die in
armoede
opgroeien

Veel support

• 72%:
bereid te
helpen
• 80%:
maatschappij
moet zich
hiervoor
inzetten
• 46%:
overheid en
gemeenten
spelen
belangrijkste
rol

Overheid aan zet

Hoe helpen?

• 45%:
overheid doet te
weinig

• 56%:
gerichte hulp
in de buurt

• 18%:
mijn politieke
partij zet zich
voldoende in

• 36%:
stemmen op
politieke partij

• 47%:
bereid te
stemmen op
partij die dit
probleem
aanpakt

• 23%:
oplossing is de
verantwoordelijkheid van de
ouders

De Maatschappij. Dat ben jij.

• 42%:
geven aan organisatie die zich
hiervoor inzet
• 37%:
mensen erop
attenderen
• 35%:
iemand sponsoren die deelneemt aan
actie

