Aanbevelingen van de Kinderombudsman 'Kinderen in armoede in Nederland'
1.

Het is van groot belang dat gemeenten een armoedebeleid ontwikkelen dat
specifiek gericht is op kinderen, gezien het feit dat 1 op de 9 kinderen in armoede
leeft.
Dit specifieke beleid zal op een directe manier effectief moeten zijn voor kinderen in armoede, waardoor
beschikbare hulp rechtstreeks beschikbaar komt aan kinderen die nu nog geen levensstandaard hebben die
toereikend is voor een goede lichamelijke, geestelijke, intellectuele, zedelijke en sociale ontwikkeling.
Slechts enkele gemeenten voeren een armoedebeleid specifiek gericht op kinderen. Alle gemeenten dienen
een integraal jeugdbeleid te voeren, op basis van een visie ten aanzien van kinderen in armoede. Gemeenten
ondersteunen nu met name de sociale participatie van deze kinderen met specifieke voorzieningen voor
sportieve en culturele participatie. Daarom wordt gemeenten aanbevolen zich ook actief te richten op het
voorzien in andere basisbehoeften van deze groep.

a)

Ontwikkel een visie met een integrale aanpak van armoede onder kinderen.
Binnen gemeenten zijn verschillende beleidsafdelingen betrokken bij kinderen in armoede. Breng de
verschillende leefgebieden waarop kinderen ondersteuning nodig hebben met elkaar in verband. Dit houdt de
combinatie in van zowel financiële ondersteuning en schuldpreventie, als participatiebevordering,
onderwijsmogelijkheden en gezondheid. Schenk specifiek aandacht aan kinderen die al langer dan twee jaar
onder de armoedegrens leven.
Het huidige armoedebeleid richt zich nog vaak op uitkeringsgerechtigden en niet op nieuwe groepen,
bijvoorbeeld ZZP’ers. Ook kinderen van deze groepen verdienen te worden opgenomen in het
armoedebeleid.

b)

Verbeter de toegankelijkheid van voorzieningen en maak een aanvraag indienen eenvoudig.
Veel ouders en kinderen weten de weg naar voorzieningen niet te vinden. Een aanvraag moet eenvoudig
gedaan kunnen worden. Maak voorzieningen beschikbaar voor alle kinderen, zonder daarbij een maximum
per gemeenten of per voorziening te stellen. Gemeenten wordt aanbevolen zelf in samenwerking met de
relevante private organisaties en scholen kinderen die te maken hebben met armoede te bereiken.
Gemeenten dienen hierin duidelijk te communiceren over de voorzieningen.

c)

Betrek kinderen vroegtijdig bij het beschikbaar maken van voorzieningen.
Organiseer inspraak van kinderen en jongeren over de voorzieningen die voor hen worden opgezet, om beter
zicht te krijgen op waar zij zelf behoefte aan hebben en of het bestaande aanbod hierop aansluit. Veel
gemeenten willen aan de slag met inspraak van kinderen en jongeren maar weinig gemeenten bren- gen deze
beleidsparticipatie concreet in praktijk. Maak gebruik van goede voorbeelden, van beproefde methodieken
en tools voor beleidsparticipatie van jeugd.
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2.

Gemeenten wordt aanbevolen een kindpakket samen te stellen, waarvan de
onderdelen rechtstreeks ten goede komen aan kinderen. Dit pakket geldt voor
kinderen in een huishouden met een besteedbaar inkomen onder de norm van
120% van het sociale minimum.
Gemeenten dienen tenminste de onderstaande kindpakket-elementen aan elk kind rechtstreeks beschikbaar te maken. Het gaat hierbij om een zogenaamd kindpakket, waarin wordt uitgegaan van het niet-veelmaar-toereikend criterium (zie SCP in Kinderrechtenmonitor 2012). Het pakket bestaat tenminste uit de
absoluut noodzakelijke behoeften, aangevuld met zaken om mee te kunnen doen in de samenleving. Het
kindpakket bevat tenminste vouchers voor basisbenodigdheden zoals een stel winterkleren en
zomerkleren en bijvoorbeeld lessen voor een basiszwemdiploma, een bibliotheekpasje tot 18 jaar, toegang
tot lokaal openbaar vervoer en deelname aan een wekelijkse activiteit ter ontspanning of sportieve /
culturele ontwikkeling. Het gaat bij het kindpakket om kinderen die in een huishouden leven met een
besteedbaar inkomen van minder dan 120% van het voor het huishouden geldende sociale minimum.

3.

Organiseer een compleet aanbod voor kinderen in armoede. De
Kinderombudsman roept gemeenten hiervoor op hun beleid in te richten met
behulp van publiek-private samenwerking.
Organiseer binnen de gemeente een gezamenlijke aanpak gericht op het verbeteren van de leefsituatie
van kinderen in armoede, waarvoor het politieke, ambtelijke en maatschappelijke draagvlak is
gegarandeerd. Betrek hierin diverse partijen, waaronder lokale aanbieders van hulp aan kinderen in
armoede, op zowel beleids- als uitvoerend niveau. Maak het aanbod compleet en passend door intensieve
samenwerking.

4.

Zowel Rijksoverheid, als de gemeentelijke overheden wordt aanbevolen het
armoedebeleid gericht op kinderen, te monitoren.
Breng jaarlijks in beeld hoe de toereikende levensstandaard voor kinderen in landelijk en lokaal beleid
wordt vormgegeven. Monitor wat het bereik en de effecten hiervan zijn voor de levensstandaard van
kinderen.

5.

De Rijksoverheid dient de gemeenten gericht aan te sporen en aan te spreken,
gezien haar verplichting voortvloeiend uit het Kinderrechtenverdrag.
Nederland heeft het Kinderrechtenverdrag ondertekend. Daaruit vloeit de verplichting voort om ook op de
implementatie van het kinderrecht op een toereikende levensstandaard in Nederland toe te zien. Vanuit
deze verantwoordelijkheid dient het Rijk, die haar armoedebeleid grotendeels heeft gedecentraliseerd,
gemeenten gericht aan te spreken op hun taak om kinderen lokaal te voorzien van een toereikende
levensstandaard.
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