Namen: Sanne van Veen & Tycho Redegeld
Mentoren: Meneer de Best en Mevrouw van der Zwaan
Klas: M4

Voorwoord
Voor ons sectorwerkstuk hebben we gekozen voor het onderwerp: ‘Rondkomen met weinig
geld’. We hebben hiervoor informatie gezocht en uitgewerkt en een enquête afgenomen.
Wij willen graag de leerlingen uit de eerste klassen bedanken voor het invullen van onze
enquête. Ook willen wij de leraren bedanken van wie we een deel van hun les mochten
gebruiken om de enquête af te nemen.

2

Inhoudsopgave

Inleiding

4

Deelvraag 1:
Welke groepen mensen hebben te maken met een laag inkomen?

5

Deelvraag 2:
Wat voor financiële ondersteuningen zijn er?

8

Deelvraag 3:
Hoe kun je gezond en lekker eten van weinig geld?

12

Deelvraag 4:
Wat zijn de gevolgen van armoede voor kinderen?

15

Enquêteverslag

18

Conclusie

19

Bronvermelding

20

Bijlage

3

Inleiding
Het onderwerp van ons sectorwerkstuk is: ‘Hoe kun je rondkomen met weinig geld?’
Vandaag de dag zijn er veel mensen getroffen door de crisis. Veel mensen hebben daardoor
weinig geld. Het lijkt ons leuk om wat meer te weten te komen over hoe mensen met weinig
geld leven, waar we, als we later misschien arm worden, recht op hebben en hoe je het best
kunt leven met weinig geld. Onze hoofdvraag is daarom: ‘Hoe kunnen mensen met een laag
inkomen toch rondkomen?’ Om antwoord te kunnen geven op de hoofdvraag hebben we
eerst deelvragen gemaakt die we moeten beantwoorden.
Onze deelvragen zijn:
Deelvraag 1:
Welke groepen mensen hebben te maken met een laag inkomen?
Deelvraag 2:
Wat voor financiële ondersteuningen zijn er?
Deelvraag 3:
Hoe kun je gezond en lekker eten van weinig geld?
Deelvraag 4:
Wat zijn de gevolgen van armoede voor kinderen?
Ook hebben we een enquête gemaakt om te weten te komen hoeveel kinderen, die nu in de
brugklas zitten, op onze school, met armoede te maken hebben of hebben gehad. We
hebben de enquête afgenomen bij drie mavo/havo brugklassen. Ook wilden we te weten
komen of deze leerlingen mensen kennen die in armoede leven en of ze zich zorgen maken
over geld. We krijgen zo een goed beeld of kinderen te maken hebben met geldproblemen.
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Welke groepen mensen hebben te maken
met een laag inkomen?
Tegenwoordig hebben veel mensen, gezinnen en ouderen last van een erg laag inkomen. In
veel landen is de economie erg slecht, al hebben we in dit land niets te klagen. Dat komt
door de verslechterde economie. Laag opgeleide mensen hebben hier bijvoorbeeld erg last
van. Een reden is:


Ze hebben nooit hun middelbare school of hogere school afgemaakt.

Veel mensen worden ontslagen, omdat consumenten minder uitgeven. Bijvoorbeeld de
moeder van Tycho had een eigen kledingwinkel, doordat de economie niet goed was heeft
ze haar winkel moeten sluiten omdat er te weinig mensen kwamen om kleding te kopen.
Oudere mensen die altijd voor hun pensioen hebben gespaard krijgen minder geld dan dat
ze eigenlijk horen te krijgen. Dat komt door hun pensioenfondsen.
Chronisch zieken kunnen niet altijd goed voor zichzelf zorgen en moeten begeleiding
hebben, daarom kunnen ze niet werken en moeten ze geld ontvangen van de overheid. Dat
is zo geregeld om het leven ook voor hun eerlijk te kunnen maken. Chronisch zieke mensen
moeten ook een inkomen hebben zodat ze kunnen kopen wat ze zelf willen, zoals eten,
drinken, kleding, huisvesting en medicatie. De laatste tijd heeft deze groep het erg moeilijk
omdat de zorgpremie erg duur is en veel chronisch zieken dat niet kunnen betalen.
Nederland is van zichzelf een erg rijk land, maar toch zijn er mensen die het moeilijk hebben
in deze economische tijden. Het verschil tussen de inkomens van Nederlanders verschilt
enorm. De ene verdient heel veel en de ander verdient erg weinig. Het inkomen van een
Nederlander wordt opgemaakt uit de volgende gegevens: Arbeid, inkomen uit eigen
onderneming, uitkering inkomensverzekeringen en uitkering sociale voorzieningen.
Zieke mensen krijgen meestal geld vanuit de ziektewet. De Ziektewet is er voor alle
werknemers in Nederland die jonger zijn dan 65 jaar en 1 maand. Toch krijgen niet alle zieke
werknemers een Ziektewetuitkering van het UWV. Meestal betaalt de werkgever bij ziekte
het loon door. Maar sommige werknemers en oud-werknemers krijgen een uitkering van het
UWV. Wie zijn dat?







oproepkrachten;
uitzendkrachten zonder vast contract met het uitzendbureau;
mensen van wie het arbeidscontract tijdens de ziekteperiode afloopt;
mensen met een WW-uitkering. Zij krijgen (meestal) na 13 weken ziekte een
Ziektewetuitkering;
stagiairs;
thuiswerkers.
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Lang niet iedereen die geen werk heeft en door ziekte niet meer kan werken, komt dus echt
in de Ziektewet. Maar vaak wordt bij ziekte ook loondoorbetaling door de werkgever in de
Ziektewet zitten genoemd. Iemand heeft maximaal twee jaar recht op een
Ziektewetuitkering. Als iemand langer ziek is, kan die persoon in aanmerking komen voor
een WIA-uitkering.
De hoogte van de Ziektewetuitkering is 70% van het loon dat iemand gemiddeld verdiende
voordat diegene ziek werd. Als de persoon nog gedeeltelijk kan werken dan krijgt diegene
alleen een uitkering van 70% voor het aantal uren dat diegene niet meer kan werken.
Andere inkomsten die de persoon naast zijn/haar loon uit werk heeft worden niet op
haar/zijn uitkering ingehouden. Krijgt iemand nieuwe inkomsten in de periode dat diegene
de Ziektewetuitkering ontvangt, dan moet die meneer of mevrouw dit melden. Deze
inkomsten worden wél op diegene zijn/haar uitkering ingehouden.
De Ziektewetuitkering wordt uitbetaald door het UWV. Voor de uitkering geldt, net als voor
loondoorbetaling door de werkgever, dat de persoon er alles aan moet doen om zo snel
mogelijk weer aan het werk te gaan. De ziektewetuitkering wordt berekend vanuit het
dagloon op basis van het SV-loon (sociale verzekeringen) dat hij/zij verdiende tijdens het
dienstverband toen de meneer of mevrouw ziek werd. Diegene vindt zijn SV-loon terug op
zijn/haar loonstrookje. Dit is het loon waarover diegene belastingen en sociale premies heeft
betaald. Alle vaste onderdelen van dat loon tellen ook mee zoals: vakantiegeld,
eindejaarsuitkering, dertiende maand en ploegentoeslag. Degene die niet meetellen zijn:
spaarloon, pensioenpremie en onkostenvergoeding.

De formule voor het berekenen van de ziektewet is:
P : 100 x A x B : C =


P = Het uitkeringspercentage



A = de inkomsten tijdens ziekte per dag



B = het dagloon



C = het ongemaximeerde eigen dagloon

Bijstandsmoeders of alleenstaande moeders hebben het tegenwoordig moeilijk. Dat komt
omdat bijstandsmoeders geen werk kunnen krijgen of vinden, om die reden krijgen ze een
uitkering, sinds 2013 is dit €925,37 netto per maand.
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Voorbeeld van een bijstandsmoeder:
Ik ben bijstandsmoeder met 1 kind van 8 thuis. Mijn huur is €600, mijn gas en licht €200,
ziekenfonds €95, internet/telefoon €50, aflossing schulden €250. Dat is ongeveer €1200 aan
vaste uitgaven per maand. Ik krijg €1050 bijstand per maand. Mijn huurtoeslag en
zorgtoeslag erbij is ongeveer €300. Ik heb ongeveer 35 euro per week om van te eten, kleding
te kopen etc. Daar moet ik echt alles van doen. Dat red ik niet. Vooral niet voor mijn
zoontje.Ik probeer hem elke dag fruit, groenten, melk, brood etc. te geven, ook al moet ik het
eten uit mijn eigen mond sparen. Door mijn gezondheid ben ik niet in staat om te werken,
helaas. Het is dat ik af en toe wat boodschappen krijg van iemand en dat mijn kind af en toe
eens mee mag met een vriendje om iets leuks te doen, maar een dagje pretpark of wat voor
uitje dan ook zit er voor hem echt niet in. voor mezelf maakt het niet zoveel uit, maar voor
mijn kind vind ik het heel erg.
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Welke financiële ondersteuningen zijn er?
Nederland is een verzorgingsstaat. Er zijn dus verschillende financiële ondersteuningen te
krijgen, zoals een uitkering. Voor verschillende mensen zijn er verschillende financiële
ondersteuningen beschikbaar. Je hebt bijvoorbeeld financiële ondersteuningen voor
studenten, gehandicapten, ouderen, gezinnen. Ook kinderbijslag is een vorm van financiële
ondersteuning. Veel van de financiële ondersteuningen in Nederland zijn uitkeringen voor
bijvoorbeeld werklozen of mensen met een handicap of ziekte. Ook zijn er verschillende
instanties die iets willen doen voor volwassenen in Nederland die niet genoeg inkomen
hebben of voor kinderen waarvan de ouders niet genoeg geld hebben.

De algemene nabestaanden wet is een wet voor mensen van wie de partner overlijdt. Een
weeskind valt ook onder deze en in sommige gevallen ook een halfweeskind. Iemand kan de
uitkering krijgen als hij/zij niet ouders is dan 65 jaar. Diegene is minstens 45%
arbeidsongeschikt en kan extra geld krijgen als hij/zij een kind verzorgt dat jonger is dan 18
jaar, nog thuis woont en ongehuwd is.
AOW
- De Algemene Ouderdoms Wet is een basispensioenvoorziening voor mensen boven de 65
jaar. Degene die de uitkering krijgt woont in Nederland en was tussen de 15 en 65 jaar
verzekerd voor de AOW. Er is geen onderscheid tussen werkenden en niet-werkenden.
Wetten voor werklozen:
- Werkeloosheidswet. De WW-uitkering is voor mensen die werkloos zijn worden. Hoelang
iemand de uitkering krijgt hangt af van hoelang hij/zij gewerkt heeft. 3 tot 38 maanden.
Iemand moet jonger zijn dan 65 jaar, Verzekerd zijn voor de WW, minimaal de helft van de
werkuren kwijtraken, geen recht meer hebben op loon over die uren, beschikbaar zijn om te
werken, voldoen aan de weken-eis, geen ziektewetuitkering gehad heeft en zich
geregistreerd heeft als werkzoekende. Ook mag iemand niet verwijtbaar werkloos zijn.
- De IOW (Inkomens voorziening Oudere werklozen) is een uitkering voor ouderen van wie
de WW-uitkering of WGA-uitkering is afgelopen. De uitkering is max. 70% van het
minimumloon. Degene was 60 jaar toen hij/zij werkloos werd/WGA-uitkering inging. De
maximale duur van de WW-uitkering en WGA-uitkering is bereikt.
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Bijstand
- De Wet werk en bijstand geeft aan mensen in Nederland die onvoldoende geld hebben om
van te leven een minimuminkomen. Iemand krijgt de uitkering totdat hij/zij weer een baan
vindt. Iemand krijgt bijstand als diegene alles eraan doet om zelf weer zijn/haar eigen
levensonderhoud te kunnen betalen en is verplicht elke soort werk te accepteren.
Uitkering gedetineerden:
- De Wet sociale zekerheidsrechten gedetineerden. Is een uitkering voor ex-gevangenen.
Iemand die de uitkering krijgt mag niet in een gevangenis, huis van bewaring, tbs-kliniek
zitten. Alleen als diegene voor een gedeelte van de straf buiten een strafrichting verblijft kan
diegene in aanmerking komen voor een uitkering.
Uitkering militairen
-De WAMIL (Wet Arbeidsongeschiktheid voor arbeidsongeschikte Militairen) is een
uitkeringsvoorziening Militairen). Degene die de uitkering krijgt moet arbeidsongeschikt zijn
geraakt tijdens militaire werkzaamheden. Waarbij het niet zijn/haar schuld was of komt
doordat hij/zij onvoorzichtig was.

(gedeeltelijk) arbeidsongeschikten:
- De IOAW (Wet inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze
werknemers) is een inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte
werkloze werknemers. Iemand kan voor de wet aanmerking komen als de WW-uitkering is
afgelopen. De IOAW-uitkering is een aanvulling op het inkomen tot bijstandsniveau.
- De IOAZ (Wet inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikt gewezen
zelfstandigen) is een uitkering voor ouderen die zijn gestopt met het werken als zelfstandige.
De IOAZ-uitkering vult het inkomen aan tot het bijstandsniveau. Iemand krijgt de uitkering
als hij/zij niet jonger is dan 55 en niet ouder dan 65 jaar. En moest stoppen met werken als
zelfstandige.
- De WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) is een uitkering die ieman kan
Krijgen als hij/zij bijna twee jaar ziek is en daardoor 65% minder verdient dan zijn/haar
laatstverdiende loon. Iemand die de uitkering krijgt moet zoveel werken als dat hij/zij
kan. Als iemand voor 75% afgekeurd wordt moet hij/zij 25% werken.
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- De WIA-IVA is een inkomensvoorziening voor Volledig arbeidsongeschikten. Iemand kan de
WIA-IVA uitkering krijgen als hij of zij al twee jaar minstens 80% arbeidsongeschikt is.
Diegene kan niet/nauwelijks meer werken en de kans is klein dat hij of zij nog herstelt.
- De WIA-WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten) is een uitkering voor
mensen die nog gedeeltelijk kunnen werken. Iemand kan deze uitkering krijgen als hij of zij
vanwege ziekte maximaal 65% van zijn/haar oude loon kan verdienen. Ook kan iemand de
WGA-uitkering krijgen als diegene tijdelijk helemaal niet kan werken, maar in
de toekomst wel.
- De WWNV (Wet werken naar vermogen) is een redelijk nieuwe wet. Die pas ingevoerd is op
1 januari 2013. De wet geldt voor mensen die gedeeltelijk kunnen werken.
Wet voor Jongeren met een handicap:
- Wet WAJONG De wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten)is een
ondersteuning voor jongeren met een arbeidsbeperking. Iemand krijgt
de uitkering als hij/zij jonggehandicapt is of tijdens de studie gehandicapt is geraakt. Hij/zij
krijgt de uitkering als hij tussen de 18 tot 65 jaar is. Iemand krijgt een Wajong- Uitkering als
diegene op zijn 17e minstens 25% arbeidsongeschikt was of jonger dan 30 jaar en tijdens de
studie minstens 25% Arbeidsongeschikt is geworden waardoor hij niet kon werken na de
studie.

Ziektewet:De ziektewet is voor mensen die bij ziekte geen Recht hebben op loon van een
werkgever. Mensen die recht hebben op een ziektewetuitkering: Uitzend –en
oproepkrachten, thuiswerkers, stagiairs met schadevergoeding, werklozen die langer dan 13
weken ziek zijn, mensen die door orgaandonatie ziek zijn, zieke werknemers van wie het
arbeidscontract afloopt tijdens de ziekte, zwangere/bevallen vrouwen die daardoor ziek zijn
en gedeeltelijk arbeidsongeschikten die binnen 5 jaar nadat zij zijn aangenomen ziek zijn
geworden.
Soorten Toeslagen
-Huurtoeslag
- Kinderopvangtoeslag
- Kinderopvangtoeslag bij Gastouderopvang
- Kindgebondenbudget
- Zorgtoeslag
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Aanvullingen op inkomen
- Aanvullende inkomensvoorziening ouderen
- Bijstandsverlening zelfstandigen
- Bijzondere bijstand
- Langdurigheidtoeslag
- Toeslagenwet
Tegemoetkomingen
- Algemene Kinderbijslag Wet
- Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)
- Tegemoetkoming ziektekosten

Hulpinstanties
Er zijn ook meerdere instanties die mensen kunnen inschakelen als ze te weinig geld hebben,
zoals de voedselbank. Waar mensen (met hun gezin) heen kunnen als ze te weinig geld hebben
om bijvoorbeeld eten te kopen. De mensen die daar werken zijn meestal vrijwilligers. Sommige
mensen en supermarkten geven overig eten of eten wat net over de houdbaarheidsdatum is
weg aan de voedselbank. Ook het jeugdsportfonds is een voorbeeld van zo’n instantie. Zij
betalen bijvoorbeeld lidmaatschap voor een sportclub voor kinderen die graag op een sport
willen. Dit soort organisaties helpen mensen met weinig geld en kinderen waarvan de ouders
weinig geld hebben.
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Hoe kun je gezond en lekker eten
van weinig geld?
Mensen die te maken hebben met een laag inkomen willen natuurlijk ook lekker en goed
kunnen eten. Als iemand die weinig geld heeft toch voor zijn of haar gezin moet koken,
wordt er in de supermarkt meestal naar de prijs gekeken. Er zijn bijvoorbeeld heel veel
verschillende soorten chocopasta die ook erg in prijs verschillen. De kwaliteit van een
goedkoop product is soms lager dan de kwaliteit van een product dat veel duurder is.
Een aantal jaren geleden betaalde je voor eieren, brood en groenten ongeveer een vijfde
minder dan dat je nu moet betalen. Een heel duidelijk voorbeeld is eieren. Daar betaal je nu
ongeveer 15% meer voor dan in 2006.
Er wordt gezegd door het voedingscentrum dat je alle voedingsstoffen en vitamines nodig
hebt die in al deze producten zitten. Maar iemand die niet zo veel geld heeft kan deze
producten niet betalen. Het is vervelend dat deze mensen dit niet kunnen betalen en hun
gezondheid lijdt er ook onder, omdat ze niet kunnen kopen wat ze nodig hebben. Ze missen
bepaalde voedingsstoffen waardoor die mensen sneller ziek worden en sneller overgewicht
zullen hebben dan mensen die wel gewoon gezond kunnen eten omdat ze genoeg geld
hebben om het te kunnen betalen.
Veel mensen die niet veel geld hebben kopen meestal een diepvriesmaaltijd, omdat die
goedkoper zijn dan andere maaltijden. Deze maaltijden zijn niet zo gezond als maaltijden die
vers worden gemaakt.
Voorbeelden van diepvriesmaaltijden:
 groenten.
 aardappelproducten zoals patat.
 kant- en klaar maaltijden.
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Tips om gezond en toch lekker te kunnen eten


Als er iets in de aanbieding is, plan dan een week menu zodat je goedkoper je
boodschappen kan doen.



Het overgebleven voedsel wat je hebt kan je invriezen zodat je de volgende
dag weer lekker kan eten.



Je hoeft niet iedere dag vlees te eten, je kan in plaats van vlees ook wat
anders eten.



Als je in de supermarkt bent, kijk dan naar de datum van de producten. Die
zijn veel goedkoper dan producten die net in de schappen liggen.



Haal je groente en fruit aan het einde van de dag bij de markt! Dat is namelijk
veel goedkoper dan wanneer je het in een supermarkt haalt.



Ga vaak bij vrienden eten, als die voor je koken hoef je zelf niks te betalen, je
eet dan lekker en je hebt een gezellige avond.



Koop alleen voor in het weekend lekkere snacks of frisdrank.
Als je alleen bent is de aanbieding vaak duurder. Dus vraag aan een vriend of
vriendin of hij/ zij de aanbieding met je zou willen delen.



Bonen en peulvruchten zijn lekker, heel erg gezond maar ook goedkoop.



Kijk of er in de buurt een teler is of een boer die ze eigen producten
goedkoper verkoopt dan in de supermarkt.



En als je voor diepvries gaat, neem dan in elk geval wat zuivelproducten toe
en maak bijvoorbeeld een schaaltje geraspte winterwortel of rauwe groente
voor bij de maaltijd. Dan krijg je toch wat goeds binnen.
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Een gezin met een minimaal inkomen moet dagelijks keuzes maken met betrekking tot het
beschikbare geld. Een aantal vaste lasten moeten in ieder geval voldaan worden om te
kunnen leven. De maandelijkse huur en betalingen aan gas, water en licht kunnen gewoon
niet achterwege worden gelaten. Besparen op eten en drinken is mogelijk, maar de
basisbehoeften moeten voldaan worden.
In Nederland kunnen mensen die moeite hebben om rond te komen hulp krijgen van de
overheid. Voor de laagste inkomens is er ook nog de mogelijkheid om geholpen te worden
door een voedselbank.
Door de basisvoorziening in Nederland, bestaat er geen echte armoede zoals in derde
wereld landen, maar toch kunnen sommige gezinnen hun hoofd, maar net boven water
houden. Dat is de reden waarom de voedselbank is opgericht.
De voedselbank heeft twee doelstellingen;


Het verstrekken van voedsel aan mensen die het om een reden niet zelf kunnen
betalen.



Het voorkomen van vernietiging van voedselproducten die toch nog goed bruikbaar
zijn.
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Wat zijn de gevolgen van armoede voor kinderen?
Er zijn over de hele wereld veel kinderen die opgroeien in armoede. Vaak wonen die
kinderen in arme landen, maar ook in Nederland zijn er heel wat kinderen waarvan de
ouders weinig geld hebben. In Nederland groeit één van de tien kinderen op in armoede.
Aandachts/achterstandswijken
Er zijn ook achterstandswijken/aandachtswijken in Nederland. De mensen die daar wonen
zijn arm en er wonen veel jongeren. Sommige van die aandachtswijken zijn al gebouwd in de
tweede wereldoorlog toen er woningnood was. In een korte tijd bouwden de mensen toen
veel huizen. Doordat ze meestal geen goede kwaliteit hebben en klein en vervallen zijn is de
huur van die huizen zo laag. Mensen met genoeg geld trokken weg uit die buurten en arme
mensen bleven achter. Veel jongeren en soms ook kinderen die er wonen hebben te weinig
geld om een opleiding te volgen en hebben daardoor later een kleinere kans op een baan

6.2% tot 17.2%
4.65% tot 6.2%
3.1% tot 4.65%
1.55% tot 3.1%
0% tot 1.55%

Percentage huishoudens met kinderen onder de lage inkomensgrens.
Wat merken kinderen van armoede?
Kinderen die opgroeien in armoede hebben zeker last van de gevolgen. Vaak hebben de
ouders niet genoeg geld om lidmaatschap voor bijvoorbeeld een sportclub te betalen of
sportkleding. Soms hebben arme gezinnen het zelfs zo zwaar dat de ouders de school van de
kinderen niet meer kunnen betalen. De kinderen gaan dan niet meer naar school en hebben
daardoor later minder kans op een baan. In Nederland gebeurd dat niet zo snel, maar in
arme landen veel vaker. Daar gaan heel veel kinderen niet meer naar school en krijgen later
dus meestal geen goede baan. Ook moeten gezinnen soms naar bijvoorbeeld de
voedselbank. De kinderen schamen zich vaak voor hun situatie of zijn jaloers op andere
kinderen, bijvoorbeeld in hun klas. Als er iemand in de klas bijvoorbeeld jarig is en mooie
cadeaus heeft gekregen denken ze er waarschijnlijk niet aan dat er bijvoorbeeld ook
kinderen in de klas zitten waarvan de ouders geen verjaardagscadeautjes kunnen betalen.
Voor de kinderen die in armoede leven is dat natuurlijk heel erg.
15

Met welke emotionele problemen krijgen kinderen vaak te maken als ze in armoede
opgroeien?
Kinderen die uit gezinnen komen die weinig geld hebben zijn op veel gebieden vaak slecht
af. Op gebieden die met spullen en extraatjes te maken hebben, bijvoorbeeld internet,
(sport)kleding en vakanties, maar ook emotioneel gezien. Kinderen die opgroeien in arme
gezinnen zijn vaak kwetsbaar. Dat is natuurlijk niet altijd zo, maar een aantal arme kinderen
ontwikkelt zich niet goed. Ze zijn vaker onveilig gehecht en voelen zich vaker ongelukkig. Ook
vertonen ze vaker probleemgedrag, zijn ze minder goed met sociale contacten en doen het
minder goed op school dan niet-arme kinderen. De kansen van kinderen die uit arme
gezinnen komen zijn vaak minder goed en ze lopen groter risico om als ze volwassen zijn ook
arm en sociaal minder ontwikkeld te zijn. Vaak is het zo dat als hoe langer een gezin in
armoede leeft, hoe meer de emotionele problemen, zoals angst, afhankelijkheid en
ongelukkigheid toenemen.

Wat is het risico op armoede als arme kinderen volwassen zijn?
De meeste kinderen die uit een arm gezin komen zijn als ze volwassen zijn meestal niet meer
arm en hebben meestal geen sociale problemen. Van alle kinderen die in 1985 arm waren
bleek 93% in 2008 niet meer arm te zijn. Het risico op armoede en sociale problemen is toch
groter voor kinderen uit arme gezinnen dan voor kinderen uit niet-arme gezinnen. Hoe
langer kinderen in armoede leven, hoe meer kans ze hebben om later in arm te worden. Van
de 0 tot 7 jarige arme kinderen is 8% later arm. Als kinderen langer in armoede leefden
(minstens 5 jaar) dan is die kans 15 jaar. Daarom is het zo belangrijk dat zeker die kinderen
naar school gaan en een goede opleiding volgen. Ze kunnen dan een betere baan krijgen,
waardoor ze minder kans hebben om later arm te worde. Het is belangrijk om de kans dat ze
later zelf arm zijn te verkleinen door ervoor te zorgen dat de kinderen naar blijven gaan en
een goede opleiding volgen. Ook is het handig als de ouders van de kinderen sparen voor
hun toekomst. Dat is natuurlijk moeilijk als ze het al zo moeilijk hebben, maar ze kunnen
proberen om elk jaar wat geld te sparen.
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Wat zijn de gevolgen voor gezinnen die in armoede leven qua koopkracht?
Er is in 2004 een onderzoek gedaan naar kinderen van 6 tot 16 jaar die van het
minimuminkomen leefden. Daaruit blijkt dat een kwart van de gezinnen niet elke dag een
warme maaltijd eet, een derde van de arme gezinnen kunnen geen verse groente en fruit
betalen en bijna de helft van de ouders kunnen geen nieuwe kleren voor kinderen kopen.
Bijna alle ouders kunnen ook geen vakanties, lidmaatschap van een sportclub, het vieren van
een verjaardag of schoolreisjes betalen.

Hoe gaan kinderen met armoede om?
Kinderen die in armoede leven worden daar vaak mee geconfronteerd. Alle kinderen gaan
daar anders mee om. Sommige kinderen hebben een bijbaantje of sparen. Andere kinderen
proberen hun omstandigheden te verbergen en praten zo min mogelijk met hun ouders over
geld en laten het bijvoorbeeld niet weten als ze iets willen wat geld kost. Sommige andere
kinderen hebben weer het gevoel dat ze toch niets kunnen veranderen. Vaak schamen ze
zich voor hun situatie of zijn ze jaloers op andere kinderen die veel meer hebben en waarvan
de ouders bijvoorbeeld wel schoolreisjes en sportclubs kunnen betalen. Ook nemen
sommige kinderen de zorgen van hun ouders over.. Uit onderzoek blijkt dat als kinderen de
armoede ontkennen dat eerder tot psychische problemen kan leiden. Ook zijn er natuurlijk
kinderen die niet zo veel last hebben van de armoede en er gewend aan zijn.

17

Verslag Enquête
We hebben voor ons sectorwerkstuk een enquête gemaakt en deze afgenomen bij drie
brugklassen. Uit de resultaten bleek dat 78,5% van de kinderen, die de enquête hebben
ingevuld, het thuis niet zo heel moeilijk hebben qua weinig geld. Uit de resultaten van de
enquête bleek ook dat 21,5% van de kinderen het thuis dus wel moeilijk heeft om de eindjes
aan elkaar te knopen.
Hieruit kunnen wij opmaken dat veel gezinnen, van de kinderen die de enquête hebben
ingevuld, het niet zo heel moeilijk hebben qua geldzorgen. Economische crisis verhoogt vaak
het aantal gezinnen dat geldproblemen heeft. We hebben de percentages van het aantal
kinderen dat wel en het aantal kinderen dat het niet moeilijk heeft thuis qua weinig geld
berekend met deze formules:
Er hebben 79 kinderen meegedaan aan de enquête
62 : 79 x 100 = 78.5%
62 kinderen daarvan hebben nee ingevuld.
78.5% van de kinderen hebben thuis geen geldzorgen.
17 : 79 x 100 = 21.5% -> hebben ja ingevuld.
17 kinderen hebben ja ingevuld.
21.5% van de kinderen hebben thuis dus wel geldzorgen.
De formule hiervan was: Deel : Geheel x 100%

21,5%
niet
78.5%
wel
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Conclusie
Het is voor mensen die een laag inkomen hebben vaak moeilijk om de eindjes aan elkaar te
knopen. Kinderen kunnen er ook last van hebben als ze thuis geldzorgen hebben. Vaak
beïnvloeden de geldproblemen het leven van een kind, doordat ze zich zorgen maken. Uit de
resultaten van de enquête die we hebben afgenomen in drie mavo/havo klassen blijkt dat de
meeste kinderen thuis goed rond kunnen komen, maar ook een deel van de kinderen wel
thuis geldzorgen hebben.
Nederland is een verzorgingsstaat. Mensen met weinig geld hebben recht op een
minimuminkomen. Ook kunnen die mensen best wel veel doen om hun inkomen wat te
verhogen. Dit betekent natuurlijk niet dat ze dan ineens veel geld hebben, maar alle kleine
beetjes helpen. Voor mensen met een laag inkomen is het belangrijk dat ze niet zulke grote
uitgaven hebben. Ze kunnen bijvoorbeeld letten op wat voor eten ze kopen en van welke
merken. Ook kunnen mensen met weinig geld naar de voedselbank gaan als ze echt niet
genoeg geld hebben voor eten en huishoudmiddelen, zoals schoonmaakspullen of luiers.
Mensen die minder verdienen dan het minimuminkomen kunnen bijstand aanvragen voor
een aanvulling op hun inkomen of een andere uitkering aanvragen, toeslag aanvragen of
naar hulpinstanties zoals de voedselbank gaan. Er bestaan veel verschillende uitkeringen en
er zijn veel instellingen die mensen met een laag inkomen willen helpen. Mensen kunnen zo
toch rondkomen als ze een laag inkomen hebben.
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Deelvraag 1 :
http://www.uwv.nl/Particulieren/ik_ben_ziek/ik_ben_ziek_en_heb_geen_werkgever
meer/tijdens_ziektewetuitkering/hoe_wordt_mijn_dagloon_voor_zw_berekend.aspx
http://www.uwv.nl/Particulieren/ik_ben_ziek/ik_ben_ziek_en_heb_geen_werkgever
_meer/tijdens_ziektewet-uitkering/rekenhulp_ziektewet-uitkering.aspx
http://www.beurspleinrivierenland.nl/Default.asp?A1PID=37830PSAC&A1SID=10329
20084
http://www.nederlandsinkomen.nl/inkomen-2011/gemiddeld-inkomen.html
http://www.goeievraag.nl/vraag/financien-werk/financien/begrotingbijstandsmoeder-idee-inkomsten-uitgaven.35532
http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2012/12/19/bijstandsuitkeringen-ioaw-en-ioazper-1-januari-2013.html
Deelvraag 2 :
http://www.rechtopgeld.nl/regelingen/
http://www.jeugdsportfonds.nl/ - http://www.voedselbankennederland.nl/index.php?option=com_content&view=articl
e&id=78&Itemid=84
Deelvraag 3 :
http://www.uwv.nl/Particulieren/ik_ben_ziek/ik_ben_ziek_en_heb_geen_werkgever
_meer/tijdens_ziektewetuitkering/hoe_wordt_mijn_dagloon_voor_zw_berekend.aspx
http://www.uwv.nl/Particulieren/ik_ben_ziek/ik_ben_ziek_en_heb_geen_werkgever
_meer/tijdens_ziektewet-uitkering/rekenhulp_ziektewet-uitkering.aspx
http://www.beurspleinrivierenland.nl/Default.asp?A1PID=37830PSAC&A1SID=10329
20084
http://www.nederlandsinkomen.nl/inkomen-2011/gemiddeld-inkomen.html
http://www.goeievraag.nl/vraag/financien-werk/financien/begrotingbijstandsmoeder-idee-inkomsten-uitgaven.35532
http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2012/12/19/bijstandsuitkeringen-ioaw-en-ioazper-1-januari-2013.html
http://mens-en-samenleving.infonu.nl/regelingen/70333-wat-doet-devoedselbank.html
http://www.voedselbank.info/

Deelvraag 4 :
 http://www.stichting-kinderarmoede.nl/nederland-2/
 http://www.nji.nl/Armoede-in-gezinnen-Gezinsleven-Opgroeien
 http://www.stichting-kinderarmoede.nl/opgroeien-in-armoede/
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Enquête
Hallo, onze namen zijn Tycho en Sanne. Wij zitten in MAVO 4 en we gaan dit jaar examen
doen. Wij maken deze enquête voor ons sectorwerkstuk. Wij willen graag wat weten over
het geld hoe het bij jullie thuis is. Deze enquête nemen we af bij de brugklas leerlingen. Deze
enquête word anoniem ingevuld en je hoeft je naam er niet bij te zetten.
 Als je bij vraag 2 hebt ingevuld dat je het niet moeilijk hebt thuis kan je vraag 5 en 8
overslaan.


Ben je een jongen of een meisje?



Moet je bij jouw thuis het hoofd boven water houden qua geld?



Zijn jouw ouders nog bij elkaar of gescheiden?



Heeft één van je ouders nog een vaste baan?



Merk je er zelf wat van als kind dat één van jullie ouders het moeilijk heeft qua het
geld?



Ken je mensen die geldproblemen hebben?



Maak je je wel eens zorgen om geld?



Beinvloed het jullie qua school (en baantje, zoals krantenwijk)?

Bedankt voor het invullen van deze enquête, jullie hebben ons hier enorm mee geholpe n
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