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Hulp voor werkende ouders
met te weinig inkomen

Gemeenten aan de slag met SER-advies over kinderen en armoede

Op zoek naar werken
Met een flinke zak extra rijksgeld en
aanbevelingen uit een SER-advies
proberen gemeenten armoede onder
kinderen effectiever aan te pakken.
Dat valt nog niet mee, ziet Gaby van
den Biggelaar, directeur van Leergeld
Nederland. ‘Werkende ouders met te
weinig inkomen zijn ontzettend lastig
te bereiken.’
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Zes op de tien kinderen die in armoede leven, hebben
één of twee werkende ouders. Zo stond het zwart op wit
in het SER-advies dat afgelopen voorjaar verscheen. Gaby
van den Biggelaar, directeur van Leergeld Nederland,
vindt het belangrijk dit te benadrukken. ‘Bij armoede
denken we vaak aan mensen met een bijstandsuitkering.
Maar wij zien in de praktijk dat werken voor veel mensen
niet genoeg loont of dat er schulden zijn en dat kinderen
daardoor niet kunnen meedoen op school. Onlangs
sprak ik een taxichauffeur die na ontslag voor zichzelf
was begonnen. Hij heeft een zeer variabel inkomen en
had grote moeite de schoolreis voor zijn zestienjarige
dochter te betalen.’
Mensen uit deze groep weten vaak niet dat er financiële
regelingen beschikbaar zijn om kinderen mee te laten
doen. Toen Van den Biggelaar de taxichauffeur daarop
wees, zei hij: ‘Ondersteuning is toch voor mensen in de bijstand?’ Dat misverstand rechtzetten en de goede doelgroep
bereiken met alle hulp die er is, is volgens haar de grootste
uitdaging in het bestrijden van armoede onder kinderen.

interview

veroorzaakt bij gemeenten. De staatssecretaris heeft
als eis gesteld dat het geld in natura bij de kinderen
terechtkomt. Gemeenten die nog geen kindpakket
hadden, hebben het inmiddels vrijwel allemaal wel.

Wij willen de negatieve
spiraal van uitsluiting
doorbreken

de minima
Geld is er wel. Toenmalig staatssecretaris Jetta Klijnsma
(Sociale Zaken en Werkgelegenheid) maakte er begin dit
jaar 100 miljoen euro per jaar extra voor vrij. Gemeenten
en particuliere organisaties kunnen dat bedrag de komende
vier jaar inzetten om armoede onder kinderen effectiever
aan te pakken. Leergeld Nederland is een van die organisaties, naast het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds,
de Stichting Jarige Job en het Nationaal Fonds Kinderhulp,
die het geld verdelen. Ongeveer tegelijk met het extra geld
presenteerde de SER het advies Opgroeien zonder armoede.
Daarin staat onder meer dat er meer aandacht moet
komen voor werkende minima en voor bundeling van
voorzieningen in een herkenbaar kindpakket en dat iedere
gemeente een armoederegisseur zou moeten krijgen die in
samenwerking met andere betrokken partijen kwantitatieve doelstellingen realiseert.
Is de situatie van kinderen in armoede het afgelopen
halfjaar al verbeterd?
‘Het extra geld heeft in ieder geval wel veel dynamiek

De grote uitdaging blijft om juist die mensen te bereiken
die niet weten dat ze in aanmerking komen voor ondersteuning: mensen met schulden, met een kleine baan of
zzp’ers met weinig inkomen. Gemeenten realiseren zich
inmiddels dat de doelgroep veel breder is dan mensen in
de bijstand. Maar hoe ze die anderen moeten bereiken,
dat blijft voor iedereen – zowel gemeenten als particuliere organisaties – een heel lastig vraagstuk.’
Hoe pakt Stichting Leergeld dat vraagstuk aan?
‘Wij willen meer inzetten op de netwerken om deze
mensen heen. Organisaties van werkgevers en werknemers, brancheorganisaties, maar ook curatoren,
bewindvoerders en advocaten. Zij komen mensen
tegen die in aanmerking komen voor ondersteuning
voor hun kinderen en kunnen hen daarop wijzen.
Een ondernemer die failliet gaat of een boer die het
financieel zwaar heeft, moet te horen krijgen dat er
mogelijkheden zijn om de kinderen op de sportclub
te houden. →

Wie is Gaby van den Biggelaar?
Gaby van den Biggelaar (1960) is directeur bij de
landelijke Vereniging van Stichtingen Leergeld in
Nederland (LGN). Zij was tien jaar voorzitter van Stichting
Leergeld Eindhoven. Als jurist was zij werkzaam in de
wetenschap, rechterlijke macht, hoger beroepsonderwijs
en lokale politiek. Daarnaast bekleedde zij diverse
bestuurs- en adviesfuncties. Momenteel is zij lid van de
Raad van Toezicht van Stichting Primair en Voortgezet
Onderwijs Zuid Nederland.
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Gemeenten realiseren
zich dat de doelgroep
veel breder is dan
de bijstand

Ook scholen zouden een grotere rol kunnen spelen.
Niet alleen in het signaleren van armoede, maar
ook door er veel meer rekening mee te houden dat
niet iedereen alles kan betalen. Het gemak waarmee
ouders verplicht worden tot de aanschaf van een
iPad, een dure rekenmachine of een gereedschapskist, is stuitend. Wettelijk mág het niet eens, maar
veel scholen doen het en de inspectie treedt er
onvoldoende tegen op. Als je als school niet genoeg
middelen hebt om iedereen met een iPad te laten
werken en je vindt het wel noodzakelijk voor goed
onderwijs, regel dat dan met het ministerie in plaats
van het op de ouders af te wentelen.’
De SER pleit in zijn advies voor een structurele aanpak
van armoede: werk moet meer lonend zijn. Is dat niet
een veel betere oplossing?
‘Zeker. Het inkomen is voor veel mensen te laag. Je
hoort nogal eens zeggen: werken is de beste manier
om uit armoede te komen. Maar dat is echt onzin. Veel
mensen gaan er in eerste instantie juist op achteruit
als ze gaan werken.
In zekere zin zijn alle compenserende maatregelen
lapmiddelen. We lossen de armoede er niet mee op.
Maar dat is ook niet ons doel. Ons doel is om ervoor te
zorgen dat kinderen kunnen meedoen met leeftijds
genoten, zich niet buitengesloten voelen, zodat ook
hún kinderen later mee kunnen doen. We spreken
soms ouders die een bijdrage vragen voor de schoolreis van hun kinderen en zich uit eigen ervaring nog
kunnen herinneren hoe het was om als enige niet
mee te kunnen gaan. Die negatieve spiraal van uitsluiting willen we doorbreken.
Wij proberen de structurele belemmeringen hoger
op de maatschappelijke en politieke agenda te krijgen.
Zo hebben onze signalen over hoge opleidingskosten
voor minderjarige leerplichtige mbo-studenten ertoe
geleid dat het ministerie van Onderwijs daar 10 miljoen euro extra voor uittrekt.
Ik vind het niet frustrerend dat wij als organisatie
de armoede niet structureel kunnen oplossen. Daar-
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voor is veel meer nodig dan wij kunnen doen. Wij
halen onze voldoening uit de verhalen van ouders
en kinderen die we kansen kunnen bieden bij hun
ontwikkeling. Het is mooi dat steeds meer mensen ons
weten te vinden. En tegelijk: wij zijn 21 jaar geleden
opgericht met het doel onszelf weer te kunnen opheffen. Als Leergeld niet meer nodig is, gaat de vlag uit.’
Put u hoop uit de plannen van het kabinet?
‘Als ik het regeerakkoord goed begrijp, kunnen we de
komende jaren blijven rekenen op het extra geld dat
Klijnsma heeft toegezegd. Dat is mooi. Maar een echt
structurele aanpak van de problemen van werkende
minima zie ik helaas nog niet.
Het zou mooi zijn als er een vervolg komt op het
SER-advies, toegespitst op de vragen: wie zijn precies
de mensen die we nu niet bereiken met het bestaande
aanbod van ondersteuningsmaatregelen en hoe
kunnen we die wél bereiken? Ik hoop dat het nieuwe
kabinet die vragen snel oppakt.’ n

Leergeld laat kinderen meedoen
Leergeld Nederland is de vereniging van 99 lokale stichtingen Leergeld, die samen in 260 gemeenten actief
zijn. De lokale stichtingen helpen kinderen om mee te
kunnen doen op school en met activiteiten zoals een
schoolreis of het lidmaatschap van een sportvereniging.
Ouders krijgen zelf geen geld. Een fiets of computer
wordt in natura geleverd en een financiële bijdrage
wordt overgemaakt aan de vereniging of school.
Het aantal kinderen dat in 2017 ondersteuning krijgt
zal aan het eind van het jaar naar verwachting 89.450
zijn. Gemiddeld wordt per kind voor 160 euro besteed.
Leergeld Nederland werkt met andere organisaties
en gemeenten samen aan een gebruiksvriendelijke
website waarop het totale aanbod voor kinderen in
armoede per gemeente wordt weergegeven en kan
worden aangevraagd.

