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Het is moeilijk als vriendinnen willen  
spelen maar je geen speelgoed hebt,  
waardoor je nee moet zeggen.
 
Een basisschoolleerling uit Rotterdam aan het woord1

Inleiding
In Rotterdam leven veel kinderen en jongeren in armoede. Verhoudingsgewijs meer, 
dan in elke andere stad in Nederland.2 Opgroeien in armoede heeft een enorme 
impact op hun leven. Niet alleen nu ze jong zijn, maar zeer waarschijnlijk ook als ze de 
volwassenleeftijd bereiken. Kinderarmoede aanpakken is daarom niet alleen van 
levensbelang voor kinderen en jongeren zélf, maar zal ook positief uitwerken op 
maatschappelijk niveau, nu en in de toekomst. Het zijn twee belangrijke redenen voor 
de gemeente Rotterdam om werk te maken van de bestrijding van kinderarmoede.  
En dat is precies de ambitie van de gemeente die zij verwoordde in Uit de Knoop.  
De Rotterdamse aanpak van armoede: “Ieder kind dat opgroeit in armoede is er één 
teveel. We willen dat ieder Rotterdams kind dezelfde kansen krijgt en zich niet 
buitengesloten voelt”.3

Sinds de publicatie van dit beleidsplan in 2019 is er veel gebeurd in Rotterdam. 
Nieuwe initiatieven zagen het licht, interventies werden uitgebreid of geïntensiveerd 
en samenwerking met verschillende partners werd geïnitieerd. De huidige cijfers laten 
zien dat de gemeente toegankelijker en bereikbaarder is geworden voor Rotterdam-
mers met een hulpvraag en dat er meer Rotterdammers worden ondersteund. Velen 
geven aan tevreden te zijn over de steun die ze van de gemeente ontvangen.  
Desondanks zijn de problemen nog niet de stad uit.4 In Rotterdam leven bijna 100.000 
mensen in armoede waaronder 20.100 kinderen.5 Hulp aan kwetsbare gezinnen en 
jeugdigen in Rotterdam blijft daarom een belangrijke opgave voor de toekomst. In het 
meest recente beleidsplan van Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp Heel 
de stad 2021-2026 lezen we dat kwetsbare gezinnen prioritair zijn. Gezinnen vormen 
niet alleen de voedingsbodem voor de latere zelfstandigheid van kinderen en jongeren. 
Het gezin waarin je opgroeit bepaalt in hoge mate ook hun toekomstige kwetsbaar-
heid. De gemeente ziet het daarom als haar taak te blijven investeren in kwetsbare 
gezinnen en zal blijven werken aan gelijke kansen voor iedereen.6 Voor kinderen en 
jongeren die leven in armoede is deze ondersteuning hard nodig.

1 Een leerling uit het basisonderwijs in (regio) Rotterdam aan het woord in: Wie, Wat, Waar? Onder de loep: 

gemeentelijke regelingen voor kinderen in armoede (Gemeentelijke Ombudsman Rotterdam, januari 2021), p.14.

2 Centraal Bureau voor de Statistiek 2019 > Factsheet. Percentage minderjarige kinderen in huishoudens met 

een inkomen tot 110% sociaal minimum in de G4 en Nederland (2011, 2015 en 2019). Rotterdam (17,7%) en 

Amsterdam (15%) zijn koploper.

3 Uit de knoop. De Rotterdamse aanpak van armoede. Cluster Maatschappelijke ontwikkeling (april 2019) p. 15.

4 Heel de stad. Beleidsplan Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp 2021-2026 (april 2021).

5 Monitor Lage Inkomens Rotterdam (maart 2021); Staat van de Jeugd. Een overzicht van cijfers over de 

Rotterdamse jeugd (oktober 2020)

6 Idem, p.14.
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In het nieuwe beleidsplan wordt aandacht besteed aan de manieren waarop deze 
kwetsbare groep kan worden ondersteund. De ondersteuningsmogelijkheden zijn zoals 
gebruikelijk vooral gebaseerd op - zeer gewaardeerde - kennis en ervaring van profes-
sionals. De stem van de kinderen en jongeren ontbreekt echter nog te veel, terwijl dit 
juist extra kan bijdragen aan het verbeteren van de te bieden ondersteuning.7

 
  

Je bent buitengesloten, want je kunt niet aan alles meedoen.
Hierdoor kun je je erg alleen voelen.
 
Een basisschoolleerling uit (regio) Rotterdam aan het woord8 

Dit document is een oproep van de afdeling Jeugd en Armoede aan alle jeugdprofes-
sionals en beleidsmakers tot het includeren van het perspectief van het kind bij het 
ontwikkelen en uitvoeren van beleid dat gericht is op ondersteuning van kinderen en 
jongeren in Rotterdam die leven in armoede. Sinds jaren roepen toonaangevende 
instituten, zoals de nationale Kinderombudsman, het Nederlands Jeugdinstituut en 
recent weer de gemeentelijk Ombudsman op tot het betrekken van kinderen en 
jongeren bij de totstandkoming van het beleid dat op hún gericht is. Kinderen en 
jongeren hebben niet alleen recht om gehoord te worden. Zij kunnen, beter dan wie 
dan ook, vanuit hun eigen perspectief verwoorden wat voor hen werkelijk belangrijk 
is. Alleen zij ervaren vanuit de eerste hand wat een leven in armoede betekent. Hoe het 
voelt om buitengesloten te worden. Hoe je steeds minder zeker bent over wat je kan 
omdat je de kans niet krijgt het te proberen. Leven in armoede is zoveel meer dan het 
gebrek aan middelen. Er is ervaringskennis nodig om beleid te ontwikkelen dat deze 
kinderen en jongeren optimaal ondersteunt om hun kansen op een succesvolle 
toekomst te vergroten en hun sociale isolement in het nu te verkleinen. Het is de 
hoogste tijd om de aanbevelingen van de experts nu echt in praktijk te brengen: stel 
het kind-perspectief centraal! OfweL: betrek kinderen en jongeren bij beleid, geef hen 
een stem én hoor wat zij te zeggen hebben. Het zal professionals kennis opleveren om 
effectiever beleid te ontwikkelen en uit te voeren. Het zal kinderen het gevoel geven 
mee te tellen. Erbij te horen. Zich gezien en gehoord te weten. En zodoende zal het 
centraal stellen van het kind-perspectief bijdragen aan de ambities van Rotterdam om 
kansengelijkheid te vergroten en sociale uitsluiting te verkleinen.

Om deze oproep te laten landen in de praktijk zal in dit document de meerwaarde  
van het kind-perspectief voor een succesvolle aanpak van kinderarmoede worden 
onderbouwd. Eveneens biedt dit document informatie over het ophalen van het 
kind-perspectief. Dat kan op verschillende manieren. In dit document ligt de nadrukt 
echter op jeugdparticipatie omdat dit het belangrijkste middel is bij kind-inclusie.  
We beginnen bij het begin: leven in armoede in Rotterdam anno nu. Wat betekent dat? 
Hoeveel jeugdigen treft dit? Wat zijn de gevolgen? En wat is de Rotterdamse aanpak 
om kinderarmoede te bestrijden en hoe kunnen we hierin het kind-perspectief 
vervlechten om het ondersteuningseffect te maximaliseren en deze kinderen en 
jongeren het gevoel te geven erbij te horen?
 

7 Wie, Wat, Waar? (Gemeentelijke Ombudsman Rotterdam, januari 2021); Alle kinderen kansrijk. Het verbeteren 

van de ontwikkelingskansen van kinderen in armoede (De Kinderombudsman, december 2017).

8  Een leerling uit het basisonderwijs in (regio) Rotterdam aan het woord in: Wie, Wat, Waar? (Gemeentelijke 

Ombudsman Rotterdam, januari 2021), p.14.
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1. Leven in armoede in Rotterdam

Armoede is een groot probleem in Rotterdam. In onze stad leven bijna 100.000 
mensen in armoede. Armoede is niet alleen een kwestie van een gebrek aan geld.  
Het probleem van armoede reikt veel verder. Het raakt het hele bestaan en het raakt 
ook de hele stad. In Nederland wordt armoede gedefinieerd op basis van de hoogte 
van het inkomen. Er zijn verschillende definities in gebruik die allen een andere grens 
hanteren. De gemeente Rotterdam kiest voor de meest gebruikte definitie, namelijk: 
ieder huishouden dat moet leven van een inkomen van 110 procent van het wettelijk 
sociaal minimum of minder leeft in armoede. 9

Volgens de meest recente cijfers groeit iets minder dan 18 procent van alle minderjari-
ge kinderen en jongeren in Rotterdam op in een huishouden met een inkomen van  
110 procent van het wettelijk sociaal minimum. Dit komt neer op 20.100 kinderen en 
jongeren in onze stad. 10 Hiermee heeft Rotterdam de twijfelachtige eer een koploper 
te zijn op landelijk niveau. In Rotterdam leven namelijk ruim twee keer zo veel 
kinderen en jongeren in armoede dan het landelijke gemiddelde van 7,8 procent.11 
Afgezet tegen het totaal aantal minderjarigen in Rotterdam betekent dit dat in onze 
stad 1-op-6 kinderen/jongeren opgroeit in armoede. Terwijl we op landelijk niveau een 
verhouding zien van 1-op-12.12 Het is dus logisch om kinderarmoede in Rotterdam te 
benoemen als een levensgroot probleem.

 
  

Ik zie bij mij in de buurt soms mensen die in armoede leven. ...  
bijvoorbeeld kinderen die 2 weken dezelfde kapotte kleding dragen. 
En een vriend van mij kon niet op sportles omdat zijn ouders niet 
genoeg geld hadden. Ik vind het zielig dat sommige kinderen thuis 
niet genoeg geld hebben. Kinderen kunnen er niets aan doen als hun 
ouders arm zijn. 
  
Noáh (11 jaar) uit Rotterdam 13

9 Uit de knoop, p.7.

10 Monitor Lage Inkomens Rotterdam (april 2021).

11 Centraal Bureau voor de Statistiek (2020); Cijfers over Jeugd en Opvoeding. Cijfers over armoede in gezinnen. 

(NJi.nl update maart 2021).

12 Opgroeien en opvoeden in armoede (3e herziene versie december 2020).

13 Noáh uit Rotterdam aan het woord in: Jong010. De Rotterdamse kinderkrant (oktober 2020), p.3.
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2.  De gevolgen van leven in armoede 
voor kinderen en jongeren

Het Nederlands Jeugdinstituut doet uitgebreid onderzoek naar de mogelijke gevolgen 
van opgroeien in armoede in Nederland. In het rapport Opgroeien en opvoeden in 
armoede worden deze uitgebreid beschreven.14 Om een goed beeld te krijgen van die 
gevolgen op het leven van deze jeugdigen volgen hieronder de meest ingrijpende 
consequenties.

 . Meedoen aan betaalde activiteiten is niet vanzelfsprekend voor arme kinderen 
en jongeren.  
Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau doet bijna de helft (48 procent) van hen 
aan geen enkele vrijetijdsactiviteit mee. De meeste kinderen uit gezinnen met lage 
inkomens hebben geen geld om op vakantie te gaan. 

 . Wonen in een buurt waar je je veilig voelt is minder vanzelfsprekend voor arme 
kinderen en jongeren.  
Volgens het Centraal Bureau voor Statistiek wonen kinderen en jongeren die 
opgroeien in armoede vaker in kwalitatief slechtere woningen die veelal staan in 
slechtere buurten waarbij kinderen vaker te maken kunnen krijgen met criminaliteit. 
Veel arme kinderen en jongeren geven aan zich niet altijd veilig te voelen in hun 
eigen buurt.

 . Leven zonder zorgen met een positieve blik op de toekomst is minder vanzelf-
sprekend voor arme kinderen en jongeren.  
Langdurig minder hebben en minder meedoen leidt tot een negatief zelfbeeld dat 
wordt versterkt door de dagelijkse zorgen om het geldgebrek thuis. “Het maakt dat 
je je als kind minder voelt”, schrijft de nationale Kinderombudsman in haar onder-
zoek Alle kinderen kansrijk. 15 Een gebrek aan financiële stabiliteit en zekerheid leidt 
ook tot zorgen over de financiering van een toekomstige opleiding. En dit leidt 
vervolgens tot een beperkt vertrouwen in het eigen toekomstperspectief. Kinderen 
en jongeren die opgroeien in armoede hebben het gevoel dat ze niets aan hun 
situatie kunnen veranderen.

 

Wie altijd dankbaar moet zijn en nooit in staat is zelf iets te geven 
voelt zich minder. Je moet als kind wel heel stevig in je schoenen staan 
wil je in zo’n situatie blijven geloven dat je de moeite waard bent. 
  
Margrite Kalverboer, nationale Kinderombudsman 16

14 Opgroeien en opvoeden in armoede (3e herziene versie december 2020).

15 Alle kinderen kansrijk, p. 3.

16 Van der Burgt, L., Ik ben arm. Het kinderen en armoede-ABC (2019) p. 47



Het leven in armoede heeft dus negatieve gevolgen in het nu: niet kunnen meedoen, 
niet fijn wonen, niet veilig voelen, veel stress ervaren en weinig vertrouwen in de 
toekomst hebben. En die gevolgen werken negatief door op de lange termijn.17 Wie 
door langdurige armoede bijvoorbeeld niet kan meedoen aan sportactiviteiten mist in 
een bepaalde mate de fysieke ontwikkeling die belangrijk is voor een gezond leven. 
We weten allemaal dat bewegen helpt om je fit te voelen en dat het lichaam sterk 
houdt en de geest gezond. Sporten met anderen leert je spelenderwijs hoe je je tot 
anderen kunt verhouden; het leert je de structuur van normen en waarden en het leert 
je je verlies te nemen en winst te vieren. Zo bouwt een kind zelfvertrouwen op. Niet 
meedoen is een gemiste kans, want door samen activiteiten te doen maak je vrienden 
waaraan je je kunt spiegelen, waarmee je kunt lachen en op wiens schouder je kunt 
leunen als het even tegenzit. Niet kunnen meedoen met sport is slechts één van veel 
activiteiten die voor kinderen en jongeren die opgroeien in armoede minder bereik-
baar zijn. Winkelen met vriendinnen, naar de bioscoop met je matties, een uitje met  
de klas, onbeperkt online chatten met vrienden; je kunt er allemaal moeilijker aan 
meedoen als je arm bent. Niet meedoen remt de ontwikkeling van kinderen en 
jongeren die leven in armoede en beïnvloedt de kansen op de toekomst negatief. 
Langdurig leven in armoede leidt zodoende tot kansenongelijkheid.
Niet meedoen geeft daarnaast letterlijk het gevoel aan de zijlijn te staan. Dit gevoel 
van buitengesloten worden, er niet bij horen, is voor heel veel arme kinderen en 
jongeren heel herkenbaar. De kans op sociale uitsluiting is bewezen groter bij 
jeugdigen die leven in arme gezinnen dan bij hun leeftijdgenoten bij wie geldgebrek 
geen rol speelt.18 De gevolgen van sociale uitsluiting, voor de ontwikkeling van 
kinderen en jongeren tot stevige volwassenen met een goed sociaal netwerk en 
voldoende kansen om te participeren, zijn destructief. Deze zijn in negatieve zin niet 
alleen ingrijpend voor het individu zelf maar ook voor de gehele samenleving. Doordat 
langdurig leven in armoede bij jeugdigen leidt tot meer kans op vroegtijdig schoolver-
laten, tot een verhoogd risico op gezondheidsproblemen en een grotere kans op het 
ontwikkelen van crimineel gedrag heeft kinderarmoede dus ook gevolgen voor de 
arbeidsparticipatie van deze groep op latere leeftijd en kost het de samenleving op 
termijn veel geld en kwaliteit. De noodzaak om kinderarmoede aan te pakken is 
derhalve geen vraag meer, maar een vaststaand feit. Want “als twintig procent van de 
jeugd in onze stad niet tot volle wasdom kan komen, komt de hele stad te kort.”19 

17  “Armoede zorgt niet automatisch tot problemen op lange termijn. Maar als armoede langdurig is en 

samengaat met meer risicofactoren en minder beschermende factoren is de kans op ontwikkelingsproblemen van 

kinderen groot. Het gaat dan om risicofactoren bij ouders (zoals lage opleiding, alleenstaand ouderschap, langdurig 

ziek zijn), bij het kind (bijvoorbeeld moeilijk temperament) en de omgeving (slechte woonsituatie, onveiligheid in de 

buurt). Hiertegenover staan beschermende factoren bij de ouders (goede relatie, veerkracht), bij het kind (zoals 

makkelijk temperament) en in de omgeving (zoals sociale netwerken, goede basisvoorzieningen)”, uit: Opgroeien 

en opvoeden in armoede (3e herziene versie december 2020) p.23.

18  Opgroeien en opvoeden in armoede, p.11.

19  Uit de knoop, p.5.
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3.  Ambitie rondom de bestrijding van 
kinderarmoede in Rotterdam

Armoede is zogezegd een complex probleem waarbij verschillende factoren op elkaar 
inwerken en met elkaar verstrengeld raken.20 Hierdoor is het voor mensen lastig om uit 
de armoede te komen. En, is het evengoed voor de gemeente lastig om armoede te 
bestrijden. Maar met een gezamenlijke en geïntegreerde aanpak gaat de gemeente de 
armoedeproblematiek stap-voor-stap te lijf. Van de vier ambities omschreven in Uit de 
knoop is één ambitie volledig gericht op de aanpak van kinderarmoede. Deze is samen 
te vatten in de welluidende zin: Ieder kind dat opgroeit in armoede is er één te veel. 
Om deze ambitie te realiseren worden kwetsbare gezinnen door de gemeente 
Rotterdam blijvend ondersteund en worden bestaande programma’s versterkt. Er 
wordt enerzijds geïnvesteerd in de ontwikkeling van sociaal-emotionele vaardigheden 
van kinderen en jongeren én in hun participatie. Anderzijds investeert de gemeente in 
het vergroten van de zelfredzaamheid van kwetsbare gezinnen.21 Deze aanpak is in lijn 
met het voorstel van de nationale Kinderombudsman en het Nederlands Jeugdinsti-
tuut, die beiden pleiten voor een integrale aanpak op verschillende niveaus welke 
kortweg onder te brengen zijn in: 1) ondersteuning van het gezin in armoede en 2) 
ondersteuning van de kinderen in het gezin.22 Op het eerste niveau gaat het vooral om 
steunmaatregelen voor volwassenen, zoals vergroting van vaardigheden, een netwerk 
om aan werk te komen en het verbeteren van de inkomenspositie. Op het tweede 
niveau gaat het om steunmaatregelen gericht op kinderen. Te denken aan ondersteu-
ningsregelingen en producten aangeboden vanuit het Jeugdfonds Sport & Cultuur 
Rotterdam, Samen voor alle kinderen en Meedoen in Rotterdam. Daarnaast zet 
Rotterdam sterk in op het vergroten van de sociaal-emotionele vaardigheden van 
kinderen en jongeren. Het zogenaamde factorenmodel dient hierbij als uitgangspunt. 
Dit model helpt om inzicht te krijgen in de complexiteit van en de samenhang tussen 
de verschillende factoren die invloed hebben op onder meer kansrijk opgroeien en 
leven. Het factorenmodel wordt onder meer gebruikt om interventies gericht op de 
ondersteuning van jeugdigen te optimaliseren.23 Daarnaast worden steunmaatregelen 
geboden die zijn bedoeld om compensatie te bieden ter bevordering van de participa-
tie van kinderen en jongeren. Denk hierbij aan het voldoen van de kosten van een 
abonnement voor deelname aan sport, verenigingen, cultuur en cursussen.24 Het gaat 
hier om voorzieningen uit het Jeugdtegoed. Helaas wordt ondanks alle inspanningen 
niet de hele doelgroep bereikt.25

 

Ik weet wel dat ik gratis kan sporten. Maar ik kan niet. Ik moet op mijn 
jongere broertjes en zusjes passen. Mijn ouders zijn uit werken.
  
Een basisschoolleerling uit (regio) Rotterdam aan het woord26

20 In het ‘Factorenmodel’, ontwikkeld door de Gemeente Rotterdam in samenwerking met het Nederlands 

Jeugdinstituut worden zowel risicofactoren als beschermende of versterkende factoren beschreven. Risicofactoren 

zijn die factoren die een positieve ontwikkeling of uitkomst bedreigen. Beschermende factoren zijn risico dempend 

of kunnen zelfs een positief effect hebben.

21 Idem, p.15

22 Alle kinderen kansrijk, p. 78-93; Opgroeien en opvoeden in armoede, p. 38-40.

23 Heel de stad, p.18.

24 Van Yperen, T., Veilig, gezond en kansrijk opgroeien. Ondanks armoede, in: de Pedagoog nr 2 | jaargang 20 

(juni/juli 2019) p.20-22.

25 Wie, Wat, Waar?, p. 20; Het Jeugdtegoed is op landelijk niveau beter bekend onder de naam Het Kindpakket.

26 Een leerling uit het basisonderwijs in (regio) Rotterdam aan het woord in: Wie, Wat, Waar? (Gemeentelijke 

Ombudsman Rotterdam, januari 2021), p.21.
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Het feit dat het aanbod uit het Jeugdtegoed niet voldoende aansluit bij de noden van 
de doelgroep past in het landelijk beeld en kent een paar oorzaken: niet alle kinderen 
en jongeren die recht hebben op de ondersteuning via het Jeugdtegoed zijn in beeld 
bij de gemeente en worden daardoor niet bereikt (a); ouders zijn niet voldoende op de 
hoogte van het aanbod (b) én de voorzieningen sluiten maar ten dele aan bij de 
behoeften van de doelgroep (c).27 Om de laatstgenoemde oorzaak op te heffen zou het 
goed zijn om de doelgroep zélf te consulteren. En dat is precies het advies dat experts 
al jaren geven; waar we nog veel te weinig mee doen en waar dit document uitdrukke-
lijk toe wil oproepen: Zet het kind-perspectief centraal!
Als in 2017 vraagt de nationale Kinderombudsman aandacht voor het meenemen van 
het kind-perspectief als het gaat om beleidsontwikkeling gericht op de bestrijding van 
kinderarmoede.28 Het Nederlands Jeugdinstituut laat uit monde van hoogleraar en 
orthopedagoog, Tom van Yperen weten dat kinderen betrokken moet worden.29 En 
recent (januari 2021) doet ook de gemeentelijke Kinderombudsman in haar rapport 
Wie, Wat, Waar? Onder de loep: gemeentelijke regelingen voor kinderen in armoede 
een soortgelijke oproep tot het includeren van de stem van kinderen en jongeren bij de 
totstandkoming van steunmaatregelen.30 De rationale achter deze oproep is helder: 
door kinderen en jongeren een stem te geven leren we hun behoeften beter kennen en 
zullen we beter in staat zijn de ondersteuningsmogelijkheden die op hen gericht zijn, 
toe te spitsen op hun behoeften. Met andere woorden: door naar hen te luisteren 
krijgen we zicht op hun perspectief en kunnen we hen effectiever ondersteunen 
waardoor hun kansengelijkheid verbetert en sociale uitsluiting van deze groep 
afneemt.
Een belangrijke, maar zeker niet de enige manier om het kind-perspectief op te halen, 
is het uitvoeren van jeugdparticipatie. Bijkomend voordeel van goed uitgevoerde 
jeugdparticipatie is het feit, dat het op deze wijze betrekken van kinderen en jongeren 
kan bijdragen aan het overwinnen van schaamte over de situatie waarin zij leven; het 
kan hen helpen bij het (leren) opbouwen van een sociaal netwerk en het hen het 
gevoel kan geven ‘gezien en gehoord te worden’. Het gevoel dat je mee mag doen, 
meetelt en niet aan de zijlijn te staan. En precies dát voegt onschatbare waarde toe 
aan de inzet van de gemeente op participatie zelf. Want wie met hulp van het Jeugdte-
goed kan meedoen aan voetbal heeft niet per definitie ook het gevoel werkelijk mee te 
doen in de zin van ‘mee te tellen’. En dat is precies wat we wél willen bereiken. Daarom 
is deze oproep tot het centraal zetten van het kind-perspectief tevens een oproep tot 
het uitvoeren van jeugdparticipatie.

 

Wij snappen beter dan volwassenen hoe kinderen denken en waar ze 
behoefte aan hebben. Ik zou niet weten hoe volwassenen dat beter 
kunnen.”
             
Fleur, lid van de Raad van Kinderen31

27 Onderzoek naar Kindpakketten. Eindrapport uitgebracht in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid (Bureau Bartels november 2015) p.33.

28 Alle kinderen kansrijk, p.88.

29 Van Yperen, T., Veilig, gezond en kansrijk opgroeien. Ondanks armoede, in: de Pedagoog nr 2 | jaargang 20 

(juni/juli 2019) p.22.

30 Uit deze gesprekken blijkt dat de regelingen voor een deel voorzien in de behoeften van kinderen. Kinderen 

noemen vaak geld voor schoolspullen en sporten. Maar kinderen noemen ook andere behoeften, waar de regelingen 

niet in voorzien. Om beter aan te sluiten bij de behoeften van kinderen, is het belangrijk dat gemeenten met hen in 

gesprek gaan.”, uit: Wie, Wat, Waar?, p.20

31  Armoede door de ogen van kinderen. Jaarverslag van de pilot “Kansrijk opgroeien voor alle kinderen in 

Nederland (Missing Chapter Foundation 2018) p.24.



Zet het kind-perspectief centraal. september 2021 10

4.  Het ophalen van het kind-perspectief 
middels jeugdparticipatie

Jeugdparticipatie betekent letterlijk: het actief betrekken van kinderen en jongeren bij 
beslissingen over én de vormgeving van zaken die hen aangaan. We kunnen participa-
tie op twee manieren interpreteren. Enerzijds kan het simpelweg ‘deelnemen’ of 
‘aanwezig zijn’ betekenen: kinderen en jongeren worden uitgenodigd om bijvoorbeeld 
bij een vergadering van volwassenen aanwezig te zijn of deel te nemen aan een 
workshop.32 Participatie kan ook verder gaan en de betekenis krijgen van een veran-
derende machtsrelatie, waarbij de gezichtspunten van alle deelnemers, jeugdigen en 
volwassenen, daadwerkelijk invloed hebben op de besluitvorming.33 In het eerste 
geval willen professionals de kinderen en jongeren graag een stem geven, maar 
hebben zij de implicaties daarvan meestal niet goed doordacht waardoor er nauwe-
lijks echt ruimte is voor de ideeën en wensen van de kinderen en jongeren of dat deze 
simpelweg overschaduwd worden door de volwassenen.34 We spreken dan over 
schijn- of pseudoparticipatie.
Bij veel beleidsmakers is jeugdparticipatie een populair concept. Maar het werkelijk 
uitvoeren van een betekenisvolle participatie vindt nog veel te weinig plaats.35 
 De zogenaamde kinderparticipatieladder (zie figuur 1) toont acht treden die allen 
bestegen moeten worden om te kunnen spreken van een volwaardige participatie.36 
Met de meest bekende vormen van jeugdparticipatie, namelijk de kinderburgemees-
ter of kinderjeugdraad, blijven we meestal steken op de vijfde (kinderen worden 
geconsulteerd) of op de zesde trede van de ladder (volwassenen delen beslissingen 
met kinderen). 

8e trede: Kinderen en volwassenen nemen samen besluiten

7e trede: Kinderen nemen het initiatief en leiden het project

6e trede: Initiatief door volwassenen, delen beslissingen met kinderen

5e trede: Kinderen worden geconsulteerd

4e trede: Kinderen worden geïnformeerd

3e trede: Er is sprake va schijnparticipatie

2e trede: Kinderen fungeren als decoratie

1e trede: Kinderen worden gemanipuleerd

Figuur 1. Kinderparticipatieladder volgens Hart37

32 Bijvoorbeeld de workshop tijdens een Zomerschool in Rotterdam (Feyenoord 2019). Onder begeleiding van 

Missing Chapter Foundation gingen kinderen zelf aan de slag met de thema’s geluk, gelijke kansen en armoede. 

Door middel van onder meer mindmapping werden inzichten van kinderen verzameld voor de gemeente.

33 Bijvoorbeeld ‘Young010’, de opvolger van de Rotterdamse Jongerenraad. Young010 bestaat uit Rotterdamse 

jongeren in de leeftijd van 13 tot 23 jaar en gaat over allerlei onderwerpen het gesprek aan met andere jongeren (en 

volwassenen) in de stad en adviseert het stadsbestuur gevraagd en ongevraagd over wat er onder jongeren leeft en 

over wat zij belangrijk vinden. Young010 is hét aanspreekpunt in Rotterdam als het gaat over jongerenzaken.

34 Dedding, Chr., Jurrius, K., Moonen, K. en Rutjes, L., Kinderen en jongeren actief in wetenschappelijk 

onderzoek. Ethiek, methoden en resultaten van onderzoek met en door jeugd (2013) p.14.

35 Participatief onderzoek met kinderen. Een theoretische onderbouwing en een praktijkvoorbeeld van 

participatief onderzoek met kinderen van de Huiskamer SPT (Hanzehogeschool Groningen juni 2017), p. 2.

36 Kinderen en jongeren actief in wetenschappelijk onderzoek, p.13.

37  Participatief onderzoek met kinderen, p. 2.
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Het is lang niet in alle gevallen noodzakelijk, noch haalbaar is om alle acht treden van 
de participatieladder te bestijgen. Maar als het gaat om het ophalen van de behoeften 
en het perspectief van kinderen en jongeren die leven in armoede is het aannemelijk 
dat de uit te voeren participatie minimaal de zesde trede van de ladder moet bereiken. 
Eén reden hiervoor is dat het perspectief van deze jeugdigen vermoedelijk ver af staat 
van het perspectief van de professional. Tussen de professional en het minderjarige 
kind bestaat niet alleen een groot leeftijdsverschil en dus een verschil in perspectief. 
De leef- en belevingswereld van de professional, veelal een goede opleiding en een 
vaste baan, verschilt in velerlei opzichten van de wereld van de kinderen en jongeren 
die opgroeien in armoede. Een tweede reden voor het goed uitvoeren van jeugdparti-
cipatie is de meerwaarde van jeugdparticipatie zelf voor deze doelgroep. Het betrek-
ken van kinderen en jongeren die opgroeien in armoede kan namelijk het gevoel van 
sociale uitsluiting verkleinen doordat zij het gevoel gezien en gehoord worden 
hierdoor letterlijk ervaren. Dit effect is minimaal als de participatie slechts beperkt 
blijft tot het informeren of consulteren van deze jeugdigen.

 

Als je hoogopgeleid aan het werk bent … , is er waarschijnlijk niets mis 
met je zelfredzaamheid. Maar als je dat template op iedereen gaat  
toepassen dan sluit je heel veel mensen uit.
 
Juliette Schaafsma, hoogleraar Cultures in Interaction, Tilburg University38 

Uitgaande van de rechten van het kind en de plicht van de overheid om participatie te 
faciliteren, bieden deze redenen voldoende grond voor het actief oppakken en 
organiseren van volwaardige jeugdparticipatie, om zodoende de ambitie van de 
gemeente op de aanpak van kinderarmoede waar te maken.

Over de rechten en plichten omtrent jeugdparticipatie schrijft de gemeentelijke 
Kinderombudsman het volgende: “Participatie is één van de belangrijkste uitgangs-
punten van het Kinderrechtenverdrag. Het recht op participatie geldt onder meer thuis, 
op school en in de wijk. En het geldt ook bij het opstellen, uitvoeren en evalueren van 
beleid dat over hen gaat. Het recht op participatie geldt voor álle kinderen en is dus 
niet aan een minimumleeftijd gebonden. … Tegenover het recht van kinderen om mee 
te praten en mee te beslissen, staat de plicht van de (gemeentelijke) overheid om dit 
mogelijk te maken.”39 Deze passage onderschrijft twee belangrijke zaken: 1) kinderen 
en jongeren hebben het recht om mee te praten en mee te beslissen over zaken die 
hen aangaan en 2) de gemeente heeft de plicht om dit te faciliteren. In hetzelfde 
rapport wordt ook uitdrukkelijk benoemd wat het effect van jeugdparticipatie kan zijn 
voor kinderen en jongeren: “Door kinderen een stem te geven zorg je niet alleen dat je 
beleid goed aansluit bij de behoeften van kinderen. Je versterkt ook de eigenwaarde 
en de vaardigheden van deze kinderen. Ze merken dat ze daadwerkelijk invloed 
kunnen hebben op belangrijke dingen. Dat maakt kinderen trots.”40 Ook het Nederlands 
Jeugdinstituut onderstreept de meerwaarde van participatie als “een voorwaarde voor 
de ontwikkeling van een kind”.41 Maar, lijkt hiermee - net als de gemeente Rotterdam - 
meer te doelen op ‘meedoen’ binnen de ondersteuning van jeugdigen vanuit bijvoor-

38 Uitspraak van prof. dr. J. Schaafsma in het artikel Jij mag niet meedoen. De pijnlijke gevolgen van uitsluiting, in: 

Sprank* (september 2019) p.9.

39 Wie, Wat, Waar?, p.25

40 Idem; Lusse, M. en Kassenberg, A., Omgaan met kinderarmoede in het sociaal domein. Handreiking voor 

professionals, p. 68.

41 Opgroeien en opvoeden in armoede, p. 43.
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beeld het Jeugdtegoed dan op jeugdparticipatie zoals bedoeld door de Kinderombuds-
man.42 En dat is als zogezegd een gemiste kans. Want met jeugdparticipatie haal je 
niet alleen relevante informatie op bij de doelgroep waarmee je vervolgens beleid en 
uitvoering kunt verrijken en versterken. Jeugdparticipatie kan bijdragen aan de 
empowerment van kinderen en jongeren en zodoende het gevoel van sociale uitslui-
ting verkleinen. 

 

Je geliefd weten en ergens bijhoren zijn van die beschermende  
factoren die kinderen helpen om veilig, gezond en kansrijk op  
te groeien.
 
Tom van Yperen, hoogleraar en orthopedagoog onder meer werkzaam bij het NJi43

42 Uit de knoop, p. 15.

43 de Pedagoog, p.21.
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5.  Sociale uitsluiting verkleinen.  
Kansengelijkheid vergroten.

Armoede is onlosmakelijk verbonden met sociale uitsluiting. Sommige experts zien 
armoede en sociale uitsluiting als overlappend. Anderen benadrukken de verschillen, 
waarbij sociale uitsluiting het gevolg is van een tekort aan vooral materiele hulpbron-
nen.44 Allen zijn het erover eens dat de gevolgen van sociale uitsluiting ernstig zijn en 
meestal een leven lang worden meegedragen. Kinderen en jongeren die leven in 
armoede hebben een verhoogd risico op sociale uitsluiting.45

De Amerikaans sociaalpsycholoog Kipling Williams deed er uitgebreid onderzoek 
naar. Buitengesloten worden tast enkele fundamentele menselijke behoeftes aan, 
concludeerde hij. Zoals de behoefte deel uit te maken van een groep en controle te 
hebben op de situatie om je heen, maar ook de behoefte om betekenisvol te zijn wordt 
gefrustreerd door sociale uitsluiting.46 En vanzelfsprekend ondermijnt dit het zelfver-
trouwen van mensen, jong en oud. Langdurig buitensluiten kan zelfs desastreuze 
gevolgen hebben: mensen die in hun vroege jeugd zijn buitengesloten hebben in hun 
tienerjaren meer problemen dan mensen die zich niet buitengesloten hebben gevoeld, 
bleek uit onderzoek van Kipling. Hierbij is het belangrijk te onderkennen dat de kern 
van het probleem van sociale uitsluiting niet zozeer ligt bij sociale uitsluiting ansich, 
maar bij het gevoel buitengesloten te worden.47 Hersenonderzoekers laten zien dat 
mensen op het moment van buitensluiten eenzelfde ervaring hebben als mensen die 
letterlijk fysieke pijn leiden.48 
Langdurige uitsluiting heeft ook effecten op het gedrag van mensen. Sociaalpsycholo-
gen onderscheiden drie types gevolggedrag: 1) constructief gedrag (aanpassen aan 
de groepsnorm), 2) agressief gedrag en 3) gelatenheid en passiviteit. Mensen die geen 
mogelijkheden zien om in de toekomst geaccepteerd te worden door de groep 
reageren doorgaans destructief. Zij worden agressief en/of passief. In het laatste geval 
is de verwachting op plezier en geluk in de toekomst zo gering dat actie om de eigen 
situatie te verbeteren niet meer of nauwelijks wordt ondernomen. De fysieke en 
mentale gevolgen laten zich raden.

 

De [kinder]tijd blijft nog lang nadreunen. Honger of spaghetti met  
bruine suiker: dat is niet erg. Maar voelen dat mensen op je neerkijken 
… dat is hard. Dat blijft zó lang in je lijf.
 
Kristel Verbeke (44), voormalig K3-zangeres49 

44 Sociale uitsluiting: een meetinstrument. Centraal Bureau voor de Statistiek & Sociaal en Cultureel 

Planbureau (augustus 2009).

45 Opgroeien en opvoeden in armoede, p.11.

46 Williams, K.D., Ostracism, in: Annual Reviews of Psychology 58 (2007), p. 425-452.

47 Van de Ven, N. en Van Beest, I., De pijn van buitengesloten worden. Een sociaal-psychologisch perspectief op 

sociale uitsluiting, in: Idee (februari 2010), p.21-22

48 Eisenberg, N., Lieberman, M.D. & Williams, K.D., Does rejection hurt? A FMRI study of social exclusion, in: 

Science 2003 Oct 10; 302 (5643), p. 290-292.

49 Kristel Verbeke aan het woord in het Algemeen Dagblad (augustus 2020): Voormalig K3-ster openhartig over 

familiedrama: “Ik leefde in abnormale omstandigheden”.
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Getuigenissen van volwassenen die zich als kind vanwege armoede buitengesloten 
voelden, laten zien dat de negatieve effecten op latere leeftijd doorwerken.50 Gevoe-
lens van onzekerheid en je minder voelen dan anderen, zijn terugkerende thema’s. 
Zoals ook de gevoelens van schaamte uit de kindertijd, die worden meegenomen naar 
de periode van volwassenheid. Het zijn deze negatieve emoties die een verwoestend 
effect hebben op de toekomst van kinderen. Kinderen en jongeren die leven in 
armoede ontwikkelen vaker een negatief zelfbeeld dan kinderen van rijke ouders, 
meent sociaalpsycholoog Williams. Mede als gevolg van sociale uitsluiting hebben zij 
minder vertrouwen in het eigen vermogen om succesvol te zijn en zijn zij geneigd de 
dominante stereotypen die bestaan over arme mensen te internaliseren.51 Sociale 
uitsluiting is dus niet alleen een bijzonder pijnlijke ervaring in het nu en destructief 
voor het welbevinden de toekomst; sociale uitsluiting ondermijnt eveneens kansenge-
lijkheid. Jeugdigen die opgroeien in armoede onderschatten niet alleen zélf hun 
capaciteiten en intelligentie blijkt uit onderzoek. Gevoed door beeldvorming en 
vooroordelen worden zij ook vaker als minder capabel en intelligent ingeschat door 
professionals. Onlangs onderschreef het Nederlands Jeugdinstituut de bevindingen 
rondom frequente onderadvisering door docenten. “Kinderen van laagopgeleide of 
arme ouders krijgen bij hun schooladvies niet dezelfde kansen als leerlingen van 
hoogopgeleide en rijke ouders. Zo krijgen ze vaker een lager schooladvies dan je op 
basis van de eindtoets zou verwachten”, onderschrijft het Nederlands Jeugdinstituut.52 
En zo ontstaat een cumulatieve situatie waarin het negatieve zelfbeeld van jeugdigen 
wordt gevoed door negatieve beeldvorming van buitenaf dat vervolgens in negatieve 
zin een versterkend effect heeft op het najagen van kansen dat nodig is om aan de 
situatie van armoede te ontsnappen. Sociale uitsluiting en kansenongelijkheid zijn 
dus onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hetgeen eveneens betekent dat met actief 
inzetten op het verkleinen van sociale uitsluiting kansengelijkheid wordt vergroot en 
derhalve dus ondersteunend is aan de ambitie van de gemeente Rotterdam op het 
bestrijden van kinderarmoede. Maar wat betekent dit nu voor de beleidspraktijk. Hoe 
kunnen we ervoor zorgen dat kinderen en jongeren die opgroeien in armoede zich niet 
buitengesloten worden? Dat zij meedoen en participeren? En zodoende hun kansen 
worden vergroot. De sleutel is deels gelegen in het centraal stellen van het kind- 
perspectief.

 

Als we geen ruimte maken voor stemmen van mensen in de marge, 
dan zullen de issues in hun leven overschaduwd worden door mensen 
met andere ervaringen, behoeften en belangen.
 
Tineke Abma, hoogleraar en oprichtster van de School of Participation53

50 Voorbeelden van dergelijke getuigenissen treffen we aan in uiteenlopende bronnen. Zoals het verhaal van 

oud-politica en auteur van ‘Het Muizenhuis’ Karina Schaapman in Dagblad Trouw (Ik was bang dat ik naar een 

kindertehuis moest - 21 december 2019); het interview met Bernhard Drost, algemeen directeur van Ferm Werk voor 

Divosa.nl (We kunnen allemaal een stille held zijn – oktober 2020); de verhalen van Martin, Wendie en Alinda 

vastgelegd op beeld door de Alliantie Kinderarmoede (Vluchten, Vriezen en Vechten).

51  Over de conclusies van het onderzoek Kippling Williams in The Guardian (juni 2015). Dawn Foster, How being 

poor can lead to a negative spiral of fear and self-loading (juni 2015).

52 Kinderen en jongeren die opgroeien in armoede ervaren schaamte over hun situatie, berichtgeving op NJi.nl op 

11 maart 2020. Voorbeelden van dergelijke situaties zijn uitgebreid in beeld gebracht in de documentaireserie 

Klassen van Omroep Human (2021 human.nl/klassen).

53 Participatief actieonderzoek: Who is afraid of messiness? (presentatie Prof. Dr. T.A. Abma, VUmc 2018).
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6.  Handreiking voor het centraal  
zetten van het kind-perspectief

Er zijn verschillende manieren die kunnen bijdragen aan het verkleinen van sociale 
uitsluiting. Middels (wetenschappelijk) onderzoek worden mogelijkheden verkend. 
Initiatieven binnen de wijkaanpak en activiteiten in de stad gericht op kinderen met 
een achterstandspositie bevorderen sociale insluiting eveneens.54 Voor jeugdprofessi-
onals en beleidsmakers is het toepassen van jeugdparticipatie ook een goede 
methode om uitsluiting aan te pakken. Jeugdparticipatie betrekt jeugdigen met het 
doel hun stem te horen en hun perspectief op zaken die hen aangaan te achterhalen. 
Jeugdparticipate kan binnen de context van sociale uitsluiting en kansengelijkheid 
dus ook een steunmaatregel op zichzelf zijn. Goed uitgevoerd participatief onderzoek 
kan namelijk leiden tot empowerment, meent expert Tineke Abma, oprichtster van de 
School of Participation.55 Kinderen en jongeren kunnen door samen te werken met 
volwassenen en leeftijdgenoten meer inzicht krijgen in hun eigen situatie, in de 
moeilijkheden die zij ervaren maar ook in hun mogelijkheden. Ze krijgen daardoor 
vermoedelijk meer zicht op hun potentieel en zijn vervolgens weer beter in staat om 
het eigen leven vorm te geven. Kortom, het mes snijdt aan twee kanten: kinderen en 
jongeren die leven in armoede en die via jeugdparticipatie betrokken worden, voelen 
zich serieus genomen, voelen zich betrokken, gehoord en gezien. En jeugdprofessio-
nals krijgen via jeugdparticipatie inzicht in het kind-perspectief en kunnen daarmee 
beleid aanscherpen zodat het beter aansluit bij de behoeften van de doelgroep. 
Hiermee kan vervolgens kansengelijkheid worden bevorderd. Twee vliegen in één klap 
dus. Dit geldt echter alleen als de participatie geen schijnparticipatie is en zorgvuldig 
wordt uitgevoerd.

Jeugdparticipatie omvat zogezegd niet alleen een belofte voor deze kinderen en 
jongeren. Het voegt ook waarde toe voor jeugdprofessionals. In algemene zin kunnen 
we stellen dat met de inzet van participatief onderzoek de kloof tussen theorie en 
praktijk en/of systeem- en leefwereld (deels) kan worden overbrugd. Actief samen 
optrekken met kinderen en jongeren levert onder meer cognitieve kennis op, zoals 
informatie over bestaande overtuigingen en meningen van de doelgroep. Door in 
elkaars aanwezigheid te zijn kom je dichter bij leefwereld van de doelgroep die, als 
eerder aangehaald, hoogstwaarschijnlijk afwijkt van dan die van de professional. Door 
contact te leggen met je doelgroep kunt je bestaande kennis over de doelgroep 
toetsen en beter in een context plaatsen. Je kunt je eigen frames en vooronderstellin-
gen uitdagen.56 Je krijg zicht op gangbare semantiek en kunt polsen of jouw taalge-
bruik aansluit bij de doelgroep. Eveneens krijg je meer zicht op vaardigheden, 
interesses, gewoonten, normen en waarden van de doelgroep. En wordt je in de 
gelegenheid gesteld om je doelgroep direct om een oordeel vragen over (te ontwikke-
len) ondersteuningsmogelijkheden. Alles bijeen kunnen we concluderen dat het 
kind-perspectief dé ingang biedt tot de leef- en belevingswereld van de doelgroep. 
Dat het je leert kijken vanuit de ogen en de geest van kinderen en jongeren waarvoor 
jij je als professional inzet om hun kansen op hun toekomst te verbeteren. Dat bete-
kent niet “dat kinderen laten meedenken ook betekent dat ze altijd gelijk hebben. … Of 
dat we de last van volwassenen op hun schouders leggen. Integendeel. Kinderen zijn 

54  Denk bijvoorbeeld aan de initiatieven van Welzijn en het jeugdfonds, maar ook aan Young010 en Kinderkrant 

Jong010

55 www.schoolofparticipation.nl (VUmc); Participatief actieonderzoek: Who is afraid of messiness? (presentatie 

van Prof. Dr. T.A. Abma, VUmc 2018).

56 Bewust worden van je eigen stereotypen is niet alleen belangrijk bij het ophalen van het kind-perspectief. Het 

is noodzakelijk voor effectieve beleidvorming en -uitvoering. Gorski, P.C., Reaching and teaching students in poverty: 

Strategies for erasing the opportunity gap (2013).
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kinderen. Volwassenen hebben de ervaring en deels kennis die kinderen nog ontberen. 
Maar kinderen hebben op hun beurt weer andere kennis, verbeeldingskracht en het 
vermogen om verfrissende vragen te stellen.”57 Het kind-perspectief voegt waarde toe 
aan de kennis en het perspectief van volwassen professionals die hiermee hun 
voordeel kunnen doen om het effect van hun beleidskeuzes te optimaliseren. Het is 
daarbij vanzelfsprekend van belang dat de jeugdparticipatie goed wordt uitgevoerd. 
In bijlage 1 geeft ter ondersteuning een beknopte opsomming van de verschillende 
vormen en voorwaarden van jeugdparticipatie. 

 

Mijn kinderen deden hun best toch blij te zijn - net als ik vroeger. Op 
school vertelden ze klasgenootjes hoeveel moois ze hadden gekregen. 
Om niet buiten de boot te vallen, logen ze.
 
Marzanna (48), alleenstaande moeder van vier kinderen58

57  Armoede door de ogen van kinderen (Missing Chapter Foundation 2018) p.7.

58  Ik ben arm. Het kinderen en armoede-ABC (2019) p. 43.
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7.  Nu écht! Een oproep aan alle  
jeugdprofessionals van de  
gemeente Rotterdam

Dit document getiteld Zet het kind-perspectief centraal is bedoeld om te informeren 
en te inspireren. Maar vooral is het een luide oproep aan alle professionals die zich 
inzetten voor de jeugd in Rotterdam om nu écht een stem te geven aan kinderen en 
jongeren die opgroeien in armoede. In Rotterdam zijn dit 20.100 jeugdigen wiens 
kansen op een succesvolle toekomst onder druk staan omdat hun ouders arm zijn. Een 
situatie waarop zij geen invloed hebben, maar die hun leven nu en in de toekomst op 
indringende wijze beïnvloedt en zal blijven beïnvloeden. Door de beperkte financiële 
middelen thuis kunnen deze kinderen en jongeren vaak niet meedoen aan allerlei 
activiteiten die leuk en leerzaam zijn. Die hen verder brengen in het leven en waarmee 
zij zullen bijdragen aan de samenleving als geheel. Het gevoel niet mee te doen in de 
maatschappij; niet mee te tellen als ieder ander kind heeft grote consequenties voor 
het individu én voor de stad. De gemeente Rotterdam is zich hiervan bewust. Dit blijkt 
niet alleen uit de ambities die zij ten behoeve van deze jeugdigen formuleerde bij 
aanvang van de raadsperiode. Het blijkt ook uit de inzet van professionals binnen en 
buiten de gemeente. Met man en macht wordt gewerkt om deze kinderen en jongeren 
zodanig te ondersteunen dat sociale uitsluiting wordt verminderd en kansengelijkheid 
wordt vergroot. Helaas slagen we hierin nog onvoldoende. Het aantal minderjarige 
jongeren in Rotterdam dat in onze stad in armoede leeft zal, mede als gevolg van de 
coronacrisis de komende jaren vermoedelijk stijgen, ondanks de talrijke ondersteunings-
mogelijkheden, regelingen, producten en interventies die hen worden aangeboden.

Om de aansluiting van het aanbod te optimaliseren, adviseren experts uitdrukkelijk én 
al jaren om kinderen en jongeren te betrekken bij de ontwikkeling van het aanbod. Het 
kind-perspectief moet onderdeel worden van de inspanningen die moeten leiden naar 
een effectiever steunaanbod. Daartoe is het includeren van kinderen cruciaal. De 
eerste aanbeveling uit het meest recente rapport van gemeentelijke Kinderombuds-
man verwoordt het onomwonden: “Betrek kinderen structureel bij het opstellen, 
uitvoeren en evalueren van de regelingen. … Om de regelingen beter aan te laten 
sluiten bij de behoeften van kinderen, is het van belang dat gemeenten daarover met 
kinderen in gesprek gaan”, schrijft de Kinderombudsman.59 “Kinderen hebben het recht 
om mee te praten.” Zij stelt op basis van onderzoek in Rotterdam vast dat dat nog veel 
te weinig gebeurt.60 Dat armoede een moeilijk onderwerp is om over te praten is geen 
goede reden om niet in gesprek te gaan.
In haar aanbeveling legt de Kinderombudsman de nadruk op het structureel uitvoeren 
van jeugdparticipatie. Dat is geen gekke gedachte, want jeugdparticipatie is een 
belangrijke manier om het kind-perspectief op te halen. In dit document is daarom 
veel aandacht voor jeugdparticipatie en worden aanknopingspunten gegeven om dit 
vorm te geven (bijlage 1). Maar meer nog wil dit document professionals laten inzien 
dat met het ophalen van het kind-perspectief een win-win situatie kan worden 
gecreëerd die naadloos aansluit bij de ambities van de gemeente op de bestrijding 
van kinderarmoede. Het ophalen van het kind-perspectief biedt niet alleen professio-
nals de kans om de doelgroep van binnenuit te leren kennen en een beter beeld te 
krijgen van hun behoeften waarmee steunmaatregelen kunnen worden verbeterd. Het 
creëert eveneens een situatie die kinderen en jongeren die doorgaans vanwege hun 
achterstandspositie in de schaduw staan uit de schaduw te halen. Mensen die niet 
gezien noch gehoord worden, blijven onzichtbaar velen. Hun behoeften en noden 

59  Wie, Wat, Waar?, p.48-49

60  Wie, Wat, Waar?, p.48-49
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blijven daardoor ongekend. Desondanks wordt er wel een beeld over hen gevormd.  
En dat beeld is vaak negatief geladen en krijgt nauwelijks kans zich te verschonen. 
Negatieve stereotypering drukt negatief op het zelfbeeld, ondermijnt het zelfvertrou-
wen en leidt tot schaamte en het internaliseren van de negativiteit die over hen 
bestaat. Dit leidt vervolgens tot het zich nog verder terugtrekken en afkeren van 
maatschappelijke deelname. En vermeerdert dientengevolge sociale uitsluiting en 
vermindert kansengelijkheid. Wie zich inzet om de stem van het kind te laten klinken 
en bereid is te horen wat zij te zeggen hebben verrijkt niet alleen zichzelf maar ook het 
leven van kinderen en jongeren die zich doorgaan onvoldoende gezien en gesteund 
voelen. En die onze steun het hardste nodig hebben.

In de komende maanden zullen collega’s van Jeugd en Armoede in gesprek gaan met 
jeugdprofessionals in de gemeente en daarbuiten om met elkaar deze oproep vorm te 
geven. Erop vertrouwend dat ook een moeilijke taak met vereende krachten kan 
worden volbracht. Laten wij de kinderen en jongeren van Rotterdam vragen ons 
daarbij te ondersteunen.

Wil je reageren op deze oproep? Wil je meedenken en praten? Dat waarderen wij zeer.
Meld je interesse bij een van de leden van de projectgroep. Hun gegevens vind je in 
het colofon.
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Bijlage 1
Het kind-perspectief ophalen middels jeugdparticipatie: vormen 
en -voorwaarden

Onderzoeksvormen
Als we jeugdparticipatie vertalen naar onderzoeksvormen dan worden op drie soorten 
participatief onderzoek met kinderen. Onderzoekers van de Hanzehogeschool 
onderscheiden:
1. Consultatieve participatie: Onderzoekers gaan op zoek naar perspectieven en 
ervaringen van kinderen en jongeren om kennis en begrip op te doen van hun leven. 
Volwassenen leiden het onderzoek en kinderen en jongeren worden niet betrokken in 
besluitvorming maar wel erkend als deskundigen.
2. Samenwerkende participatie: Er is partnerschap met kinderen en jongeren. 
Variërend van enige tot veel invloed in besluitvorming. Kinderen worden betrokken in 
enkele tot alle fases van het onderzoek waarbij de onderzoeksvraag wordt beant-
woord in samenwerking met de kinderen en jongeren.
3. Kindgestuurde participatie: Kinderen en jongeren krijgen zelf de ruimte om thema’s 
te formuleren die ze belangrijk vinden en activiteiten te bedenken die ze in kunnen 
zetten om de zelfgeformuleerde vraagstelling te beantwoorden. Het doel is om 
empowerment van kinderen/jongeren te vergroten en onderzoek in te zetten als 
middel. De volwassene treedt op als facilitator.61 Vermoedelijk zijn alle bovengenoem-
de soorten participatief onderzoek geschikt voor het binnenhalen van het kind 
perspectief ten behoeve van kindgerichte beleidsontwikkeling. Als het gaat om de 
empowerment van kinderen en jongeren heeft kindgestuurde participatie mogelijk de 
voorkeur.

Henriette Pauwel en Roos Dreijer, eveneens van de Hanzehogeschool in Groningen 
publiceerden een verzameling van eenvoudige doch creatieve werkvormen geschikt 
voor het doen van onderzoek met kinderen. “Om aan te sluiten bij de leefwereld van 
kinderen is het zaak om niet te kiezen voor lange vraaglijsten of serieuze interviews 
om informatie op te halen. Het is juist belangrijk om werkvormen toe te passen die 
aansprekend en toegankelijk zijn”, schrijven Pauwel en Dreijer.”62 Ze noemen talrijke 
voorbeelden, verdeeld over drie pijlers: In beweging, In gesprek en Zelf in actie.  
De lijst van voorbeelden is inspirerend en doet mogelijk vermoeden dat participatief 
onderzoek gemakkelijk is. Maar niets is minder waar. Participatief onderzoek is een 
serieuze aangelegenheid die vraagt om een goed doordachte aanpak met deskundige 
begeleiding van ervaren onderzoekers. Zeker als het gaat om onderzoek met kinderen 
en jongeren. Om zo’n goed en rijk mogelijk resultaat te bereiken met het onderzoek 
moet aan verschillende voorwaarden worden voldaan.

Onderzoeksvoorwaarden
Elk uit te voeren onderzoek volgt een eigen methodologie met eigen voorwaarden. 
Voor participatief onderzoek met kinderen gelden verschillende basisvoorwaarden.63 
 . Ben je steeds bewust van je doelgroep. Verdiep je vooraf in de leeftijdsgroep van de 

kinderen of jongeren waarmee je aan de slag gaat.
 . Maak uitgebreid kennis met de kinderen of jongeren waarmee je het onderzoek gaat 

doen en creëer een veilige sfeer en omgeving.
 . Neem de kinderen of jongeren mee in alle stappen van het onderzoek. Ben duidelijk 

61  Participatief onderzoek met kinderen, p. 2.

62 Onderzoek doen met kinderen. Verzameling van leuke en creatieve werkvormen Geschikt voor het doen van 

onderzoek met kinderen (presentatie Henriëtte Pauwel en Roos Dreijer, Hanzehogeschool Groningen), p.3.

63  Idem; Participatief onderzoek met kinderen (Hanzehogeschool 2017) en Participatief actieonderzoek (T. 

Abma).
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in de doelstelling en de aanpak van het onderzoek en vertel vooraf wat er gedaan zal 
worden met hun input, zodat de juiste verwachtingen worden geschept. En houd je 
aan de afspraken.

 . Maak kinderen of jongeren mede-onderzoekers en geef ruimte voor hun inbreng en 
mogelijk nieuwe wendingen in het onderzoek. Durf te experimenteren.

 . Deel zeggenschap en controle met de kinderen of jongeren. Bevraag de door jouw 
als volwassene gecreëerde condities.

 . Ben je bewust van je eigen geprivilegieerde positie, taal en cultuur. 
 . Neem de input van de kinderen of jongeren serieus en koppel terug naar hen en 

andere relevante betrokkenen.
 . Check je conclusies bij de doelgroep alvorens je ze verwerkt in een eindproduct.
 . Betrek hierbij de partners die zich gespecialiseerd hebben in het betrekken van 

kinderen. Te denken aan Kinderkrant, Designathon en verschillende andere partijen.
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