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Verslag beeldvormende vergadering over kindarmoede op 9 december 2019 

 

Aanwezig: voorzitter: 

 de heer   M.H.H.I. Remery  

  

 ervaringsdeskundige: 

 mevrouw  A. Scheepers   

 

 panelleden: 

 de dames  B. Buuron 

   K. de Klerk 

 de heren  R. Jongenelen 

   H. de Jonge 

   W. Visser 

   R. Bosters 

   R. Been 

 

 gemeente: 

 de heer  R. Peeters  

 

Aanwezigen in de zaal: 46 personen  

 

 

01. Opening en verwelkoming   

De vergadering wordt geopend en de heer Remery geeft een toelichting op het doel van de 

beeldvormende vergadering over kindarmoede. 

 

02. Wat is kindarmoede: toelichting door een ervaringsdeskundige  

Mevrouw Scheepers is ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting en deelt haar ervaringen 

met alle aanwezigen om een toelichting te geven op (kind)armoede, de impact die dat heeft op het 

dagelijks leven en tegen welke problemen je aanloopt als je in armoede leeft.  

 

03. Toelichting kindarmoede in Steenbergen  

De heer Peeters, beleidsmedewerker Sociaal Domein, is bezig met de kadernota ‘Samen armoede 

aanpakken’ en geeft een presentatie die inzoomt op de gemeente Steenbergen en wat er bekend is 

over (kind)armoede in de gemeente. 

 

Naar aanleiding van de presentatie zijn er nog vragen en opmerkingen vanuit de zaal. Opgemerkt 

wordt dat er extra aandacht nodig is voor de ‘onzichtbaarheid’ van armoede en hoe de gemeente beter 

signalen van armoede kan opvangen en daarop kan handelen. 

Over Stichting Leergeld wordt de opmerking gemaakt dat uit ervaring blijkt dat leerlingen uit 

Steenbergen buiten de boot vallen voor deze regeling. Uitgelegd wordt dat dit te maken heeft met de 

organisatie van Stichting Leergeld en het gegeven dat de gemeente Steenbergen hier vanaf 2016 bij 

aangesloten is. De opgemerkte ervaringen spelen voor 2016. 
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De heer Peeters grijpt deze opmerking aan om nogmaals te benadrukken dat het daarom belangrijk is 

dat de gemeente als verwijzer kan optreden, de signalen opvangt en zonder te beoordelen inwoners 

kan doorverwijzen naar de juiste instanties en daarin de weg kan wijzen.  

Vanuit de zaal wordt daarop de vraag gesteld hoe er dan voor gezorgd wordt dat mensen de juiste weg 

vinden als ze deze niet weten te vinden. Dit is volgens de heer Peeters de uitdaging waar de gemeente 

samen met alle inwoners voor staat. Daarbij is het belangrijk dat er niet alleen verwezen wordt, maar 

dat deze mensen daarbij geholpen worden om de weg te vinden en de juiste weg te blijven volgen. 

Door de gemeente of door inwoners die de weg wel weten en anderen mensen hierbij kunnen helpen. 

 

Er volgt een vraag aan de ervaringsdeskundige, of (in haar geval) de gemeente Amsterdam of gemeente 

Eindhoven zaken anders had aan kunnen pakken om haar makkelijker verder te helpen. De 

ervaringsdeskundige geeft aan dat het al een stap vooruit is, dat de drempel richting 

schuldhulpverlening en/of budgetcoaching verlaagd is in de afgelopen jaren.  

 

Als extra toevoeging geeft de heer Peeters aan dat de gemeente Steenbergen bezig is met een pilot in 

het kader van outreachend werken, om actief op zoek te gaan naar de kinderen die in ‘stille’ armoede 

leven. 

 

04. Paneldiscussie met:  

Aan de hand van een aantal stellingen discussieert het panel met de aanwezigen in de zaal over 

(kinder)armoede.  

 

Stelling: Er is onvoldoende aandacht voor kinderarmoede. 

De heer Bosters neem als eerste het woord en kaart aan dat ook het bedrijfsleven of de werkgevers 

hier een rol in spelen, aangezien een groot deel van het probleem ligt bij de groep werkenden in 

armoede. Verder geeft hij aan dat het belangrijk is om meer aandacht te besteden aan de impact die 

armoede in een gezin ook heeft op een kind, zowel op dat moment als in zijn/haar latere volwassen 

leven. Belangrijkste is dat armoede uit de taboesfeer komt, en daar kan de gemeente een belangrijke 

rol in spelen door het bespreekbaar te maken en duidelijk te weg te wijzen.  

 

Opgemerkt dat vooral het taboe over armoede is een probleem en het zou een goede ingang zijn om 

op scholen meer aandacht te besteden aan het onderwerp. Het haalt het onderwerp uit de taboesfeer, 

kan signalen opleveren en maakt kinderen bewuster over wat armoede inhoudt.  

 

Door de heer Jongejan van Stichting Leergeld wordt een succesvolle proef in de gemeente Apeldoorn 

aangehaald, waarin de plaatselijke Stichting Leergeld een lesplan heeft gemaakt voor bovenbouw 

leerlingen van het basisonderwijs, waarin kinderen informatie krijgen en een opstel schrijven over 

armoede. Deze proef leverde 800 extra aanmeldingen op voor de Stichting Leergeld in Apeldoorn. 

Mevrouw Scheepers geeft aan dat het wat haar betreft een goede stap is om bewustzijn te creëren bij 

de jonge generatie, zodat deze generatie schaamtevrij kan opgroeien wat armoede betreft.  

De heer Visser is het ermee eens dat aandacht op school voor het thema armoede een belangrijk 

aandachtspunt is, maar geeft ook aan dat dit al veel gebeurt. Toch blijft schaamte een groot probleem. 

Ondanks dat de samenwerking met instanties goed is en dat school een goed beeld van de 

mogelijkheden heeft om kinderen en hun ouders in armoede te helpen, blijft het vinden van gezinnen 

en gezinnen daadwerkelijk in beweging krijgen een groot probleem door deze schaamte. Daarom de 
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oproep om het met elkaar op te pakken, omdat iedereen kan verwijzen, maar dan moet wel voor alles 

en iedereen duidelijk zijn waar naar verwezen kan worden. 

De heer De Jonge geeft aan dat aandacht voor een leerling in zijn of haar totaliteit het belangrijkste is, 

zodat een leraar, mentor, afdelingsleider of directeur de signalen kan herkennen, hoe klein ook, en op 

een passende manier kan verwijzen naar de juiste hulp. Daarnaast is het belangrijk dat het BO en VO 

samenwerken, met het AVG in het achterhoofd, om signalen over te dragen, zodat niet alle informatie 

verloren gaat bij de overstap van BO naar VO. 

De heer Jongejan geeft aan dat het belangrijk is om meer bewustzijn te creëren over wat armoede is, 

wanneer je in armoede leeft en op welke hulp en ondersteuning je dan een beroep kunt doen.  

Vanuit de zaal wordt opgemerkt dat het moeilijk is om de mensen te vinden die met armoede kampen 

en dat deze mensen ook een enorme drempel ervaren om de problemen op school, op werk of bij het 

gemeenteloket bespreekbaar te maken, en daar moet een oplossing voor gevonden worden. 

 

Mevrouw de Klerk geeft uitleg over het pad wat momenteel in Steenbergen bewandeld kan worden. En 

geeft aan dat het inderdaad een drempel is voor mensen om hun problemen op tafel te leggen en dat 

analfabetisme/digibetisme grote problemen zijn bij het aanvragen van ondersteuning en 

voorzieningen.  

 

Mevrouw Buuron oppert om meer gebruik te maken van ‘ervaringsdeskundigen’ bij drempelvrees. 

Maak bijvoorbeeld een tussenstap in de kernen richting Vraagwijzer in Steenbergen, omdat de stap 

vanuit één van de kernen naar Steenbergen soms een te grote is. Mensen hebben ook behoefte aan 

iemand die de eerste keer meegaat naar een afspraak, om de drempel te verlagen tot ondersteuning 

en hulpverlening. Meer bekendheid van de hulpinstanties en de mogelijkheden bij Vraagwijzer zou ook 

helpen. De mogelijkheid om Vraagwijzer naar de mensen te laten komen, in plaats van de mensen naar 

Vraagwijzer wordt ook geopperd.  

 

Kern van de reacties op deze stelling is dat het een probleem is wat samen opgelost moet worden, en 

dat iedereen, gemeente, scholen, bewoners, werkgevers, etc., daar hun rol in moeten pakken, zodat 

armoede uit de taboesfeer komt en volwassenen, gezinnen en kinderen die in armoede leven, op een 

passende manier naar de juiste hulp worden verwezen en daarbij ook de benodigde ondersteuning 

krijgen in het hulpverleningsproces.  

 

Stelling: Het bestrijden van kinderarmoede is alleen een taak van de gemeente. 

Hierover wordt opgemerkt dat dit een zaak is van ons allemaal, waarvoor wel regie nodig is, de 

gemeente zou de rol van regisseur op kunnen pakken, maar verder heeft iedereen zijn rol daarin, 

inwoners, scholen, verenigingen, werkgevers, etc.  

Vanuit de zaal wordt opgemerkt dat het belangrijk is om alle initiatieven die er al zijn om armoede te 

bestrijden en mensen in armoede te helpen, de handvatten te geven om samen te werken. De wil is er 

wel om samen te werken en initiatieven te combineren, maar het ontbreekt aan de kennis, 

mogelijkheden en/of handvatten om dat ook daadwerkelijk te doen. De samenwerking kan beter 

gefaciliteerd worden.  

 

De heer Been merkt op dat ook meer aandacht moet zijn voor de problemen of het traject dat mensen 

al doorlopen hebben voor ze aankloppen bij een instantie met hun hulpvraag. Het is vaak zo dat het 

zoveelste probleem pas de prikkel is om naar een instantie toe te stappen, omdat daarvoor de drempel 

door schaamte of onwetendheid als te hoog wordt ervaren.  
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Vanuit de zaal wordt opgemerkt dat als het op armoede aankomt er altijd gezocht wordt naar de ouder 

of de volwassene, bij signalering en ondersteuning. Haar vraag is wat de mogelijkheden zijn om het 

kind een rol te geven in de signalering en ondersteuning van armoede?  

 

Tevens wordt aangegeven merkt op dat het ook belangrijk is om aan de voorkant het armoede 

vraagstuk aan te pakken, omdat het merendeel van de armoedeproblematiek ontstaat door schulden. 

Hij vraagt zich af of het niet mogelijk is vanuit verschillende instanties veel meer te waarschuwen voor 

het maken van schulden, om verdere problemen te voorkomen.   

Daarop wordt vanuit de zaal wel aangekaart, dat het ook belangrijk is dat de jeugd die de hinder 

ondervindt van armoede in het gezin, goed geholpen wordt en dat er dan gelijktijdig preventief voor 

wordt gezorgd dat zij de handvatten meekrijgen, zodat zij niet de volgende generatie worden die met 

armoede problemen te maken krijgen. Daar ligt weer de uitdaging om dat samen op te pakken.  

Daarnaast wordt opgemerkt dat niet voorbij moet worden gegaan aan het gegeven, dat opbouw van 

schuld niet de enige oorzaak is van armoede. Dat zou te kort door de bocht zijn. Het vraagt van 

iedereen een veel actievere houding om signalen beter op te vangen en daarop ook te handelen.  

Er zijn in Steenbergen enorm veel initiatieven om mensen in armoede te helpen, maar de grote 

uitdaging is om de mensen die het nodig hebben ook te bereiken.  

 

Aan de raad en de gemeente volgt vanuit de zaal de vraag om duidelijk te maken wat voor budget er 

beschikbaar is voor armoedebestrijding en hoe dat besteed wordt. Maak dat transparant en zorg 

ervoor dat al het geld dat binnenkomt voor kindarmoede ook daar aan uitgegeven wordt. Daarnaast de 

oproep om te werken aan naamsbekendheid van initiatieven voor hulp en ondersteuning en het 

verminderen van gêne over het onderwerp.  

Daarnaast nog een opmerking uit de zaal over invloed van bureaucratie op de aanpak van armoede, en 

de vraag aan de gemeente Steenbergen of er niet meer maatwerk mogelijk is in het grijze gebied (net 

één euro boven de norm zitten, maar wel problemen hebben bijvoorbeeld) om grotere problemen te 

voorkomen. Ook omdat één afgewezen aanvraag zorgt voor meer problemen, een grotere drempel 

naar een volgende aanvraag (terwijl je er dan misschien wel recht op zou hebben) en voor een 

negatieve olievlekwerking, omdat mensen elkaar af gaan raden om bij de gemeente aan te kloppen.  

 

Er volgt een opmerking uit de zaal, die aankaart dat het merendeel wat er vanavond besproken is, valt 

of staat met goede communicatie. Goede communicatie over wat er mogelijk is, goede communicatie 

om signalen op te vangen en uit te wisselen, etc. Vandaar de oproep aan de gemeente om ook 

aandacht te besteden aan dit communicatieproces.  

 

Stelling: Iedereen die met kinderen werkt, moet in staat zijn om signalen op te pakken, het 

gesprek aan te gaan en de weg te wijzen. 

Vanuit de zaal wordt opgemerkt dat dit niet altijd haalbaar is, want als kinderen zich er niet bewust van 

zijn dat zij in armoede leven, zenden zij ook minder signalen uit, wordt gesteld. Daartegenover wordt 

gesteld, dat er altijd (kleine) signalen zijn, die iemand op zou moeten kunnen vangen.  

 

Een professional vanuit de zaal geeft aan dat het merendeel van de mensen die met kinderen/jongeren 

werken, in staat zijn om die signalen op te vangen. De grootste uitdaging ligt erin om vanuit 

verschillende professionals die signalen te verbinden en daar gepast op te handelen. Om de hulp op te 

starten en dat deze ook aanvaard wordt.  
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Er wordt geopperd om professionals die met jongeren en/of kinderen werken extra voorlichting te 

geven over de mogelijkheden en initiatieven die er zijn om kinderen in armoede te helpen, omdat hier 

niet altijd voldoende over bekend is.  

 

Naar aanleiding van een aantal opmerkingen over het AVG wordt vanuit de gemeente aangegeven dat 

er een handreiking is gemaakt voor professionals die met kinderen/jongeren werken over hoe zij om 

kunnen gaan met het AVG, zonder dat dit een belemmering wordt. Zij geeft als handvat mee om de 

jeugdwet en de onderwijswet te gebruiken om te onderbouwen waarom het van belang is om bepaalde 

informatie juist wel te delen.  

 

05. Afsluiting   

De ervaringsdeskundige, het panel en de bezoekers worden bedankt voor hun aanwezigheid en de 

input over het onderwerp, en de vergadering wordt afgesloten door de heer Remery. 

 

  

 


