
Kinderarmoede en materiële 

hulp

Hoe kan materiële hulp bijdragen in 

de strijd tegen kinderarmoede?





2 perspectieven

• Onderzoeker (UA, Ugent) – deskundige lokale

overlegplatforms gelijke onderwijskansen (ministerie van 

Onderwijs, Vlaanderen)

• Onderzoek: armoede - kinderarmoede/kinderrechten –

precaire inkomens, schulden, arbeids en 

huisvestingsproblematiek

• Beleid & praktijk: onderzoek + lokale partners samenbrengen 

(onderwijs als eerste lijn)– sensibiliseren – lokale synergie



Enkele kerngegevens

– BE: 2/10 kinderen in armoede ( 1 op 10 Vlaanderen – 4 op 

10 in Brussel – 1 op 4 in Wallonië)

– Armoede bij kinderen > armoede gemiddelde bevolking

– Stijging armoede bij kinderen, daling bij ouderen

– Armoede gemeten = indicatoren arbeid, inkomen, 

huisvesting, gezondheid, ontwikkeling (= situatie in het 

GEZIN!)

– Materiële deprivatie  (5,5%)= hoger bij gezinnen met zeer 

lage werkintensiteit, min. 1 LS ouder, min.1 ouder niet-

EU27 – schuldenlast… 



Beleid?

• Structurele en/of ad hoc maatregelen?

– Structureel beleid, langere termijn visie

• In BE: 2,26% van het BBP (=gemiddelde EU maar Scandinavische 
landen +-4% BBP) sociale uitgaven gezinsondersteuning 

• Kinderbijslag, ouderschapsverlof, fiscale voordelen, huisvesting, arbeid

- Materiële hulp = korte termijn, onmiddelijke hulp = broodnodig –
MAAR geen vervanging voor structureel beleid (volwaardig 
vervangingsinkomens), geen vervanging rechten 

– Materiële hulp kan opstap zijn naar bredere hulp, naar participatie.  
Samen nadenken over materiële hulpverlening kan lokale partners aan het 
denken zetten over structurele werking. 

• Aandacht voor kinderarmoede in toenemende lijn EU – Federale 
overheid (SD2 FPA) – maar ook regionale en lokale 
overheden/OCMW’s



• Beleid vaak gericht op ouders – een volwaardige deelname 

aan schoolleven, vrije tijd, sport � socioculturele participatie 

kinderen

• Verschillende bronnen voor OCMW’s o.a. socio-culturele 

participatie maatregel (sinds 2003/2010 )- lokale autonomie 



SCP-maatregel

• Onderzoek HIVA- besteed aan
– Meer dan de helft schoolgerelateerde kosten (54%): vb. 

onbetaalde schoolrekeningen, maaltijden, 
busabonnement, voor en naschoolse opvang, excursies, 
boeken,…

– 17% paramedische ondersteuning (logopedie, medicatie, 
babyvoeding, orthodontist, brilkosten) 

– Andere: psychologische  ondersteuning , kampen, 
dagopvang, pedagogisch materiaal/spellen. 

– 13% = collectieve acties (vrije tijd, sport, events voor 
kinderen)

• OCWM’s zien het doorgaans als een kerntaak – sterke 
waardering maatregelen kinderarmoede



Aanbeveling hierover

Aanbeveling

– Verder zetten maatregel

– Wat met gezinnen die tussen de mazen van het net vallen? 

– Partnerschap met andere organisaties, mensen in 

armoede

– Uitwisseling van ervaringen



Relatie armoede & onderwijs: uit de praktijk

• Signalen uit onderwijs
– Materiële deprivatie (voeding, kleding, huisvesting) 

– Onbetaalde schoolrekeningen 

– Moeilijk contact ouders – impact op kinderen

– Frequente schoolveranderingen

– Familiale instabiliteit 

– Ook gezinnen die niet gekend zijn bij OCMW/CAW…

• Acties
– Sensibilisering armoede en schoolkosten, toeleiding naar 

hulpverlening, schooltoelagen, huiswerkbegeleiding, vrije 
tijdsinitiatieven, brede school, ouderbetrokkenheid, 
voorschoolse trajecten, structureel overleg welzijnspartners, 
Roma-werking, taalbeleid op school (kansarmoede)



Aanbevelingen

• Centrale ondersteuning: 

– Middelen

– Kennis & uitwisseling

• Lokale niveau: 

– Kennis lokaal verzamelen & voortbouwen aan inzichten in de lokale 
situatie (meten – overleg)

– De kracht van netwerken

– Participatie van betrokkenen
• Vertrek niet alleen vanuit de ouders/het gezin, ook vanuit het kind

– Sociale , culturele, vrijetijd, sport participatie vindt plaats op lokaal
niveau � samenbrengen initiatieven/beleid voeren -- > investeer in 
sterk lokaal netwerk!

Voorbeelden: gemeentelijke vrijetijdspas (op niet stigmatiserende manier) – brede 
schoolinitiatieven – laagdrempelige opvanginitiatieven, werking in de buurt





Aan u – votre tour!



• Vraag: Kan materiële hulp überhaupt 

bijdragen in de strijd tegen kinderarmoede?

• Question: L’aide matérielle peut-elle 

contribuer à la lutte contre la pauvreté?



• Vraag: Welke vorm kan deze materiële hulp 

best aannemen?

• Question: Sous quelle forme cette aide doit-

elle être organisée ? 



• Stelling: De focus ligt best op de 

allerkleinsten: baby’s en peuters. Voor deze

leeftijd is het meest materiële hulp nodig.

Thèse: La priorité doit être mise sur l’aide aux 

enfants et nourrissons. L’aide matérielle est la 

plus nécessaire pour ces âges.



• Vraag: Welke distributiekanalen zijn het 

meest geschikt om materiële hulp voor 

kinderen in armoede te verdelen?

• Thèse: Quels sont les canaux de distribution 

les plus appropriés pour distribuer l’aide 

matérielle aux enfants en pauvreté?


