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Signalenkaart
armoede

Gevaarmomenten Gesprek

Als je mij en mijn ouders echt wilt helpen om uit de
armoede te komen dan kun je deze richtlijn volgen.

Als jij kinderen in armoede vooruit wilt helpen, kun je 
vanuit jouw positie signaleren en in een gesprek ver-
wijzen naar passende hulp. Je hoeft niet alles zelf op te 
lossen.

Scheiding
Overlijden
Langdurige ziekte
Ontslag of faillissement
Detentie
Klein baantje
Onregelmatig werk

Als dit aan de hand is ga je in gesprek.

Het belangrijkste is dat je armoede bespreekbaar maakt. 
Ook als je twijfelt: vraag het expliciet na!

“Er zijn tegenwoordig veel gezinnen 
met grote financiële problemen waardoor 

kinderen in de knel komen. 
Is dat bij u misschien het geval?”

Er zijn veel mensen in de omgeving van het kind die kunnen 
helpen. Jij ook. Als je ouders verwezen hebt naar hulp, blijf dit 
dan langere tijd volgen. We weten dat niet alle verwijzingen 
precies door hen worden opgevolgd. Meestal hebben ze daar 
een goede reden voor.

“Hé, hoe is het gesprek gegaan met...?”

Zet mensen op het goede spoor en loop dan nog een eindje 
met ze mee!

Kijk voor meer informatie op de-vonk.nu



Thuis

Signalen

OnderwijsSociale omgeving
Elke ouder probeert zo goed mogelijk voor zijn kind te zorgen. 
Als je weinig geld hebt is dat op alle terreinen niet gemakke-
lijk. Je moet keuzes maken tussen dingen die allemaal nodig 
zijn. En dat brengt stress met zich mee.

“Mijn moeder is altijd zuinig op ons geld, mijn vader wil graag 
dingen kopen. Daar hebben ze best vaak ruzie over”

Ouders en kinderen willen dat hun armoede niet zichtbaar is. 
Zo behouden ze hun trots. Maar soms zie je:

Kleding die niet passend is bij het jaargetijde
Geen bezoek willen ontvangen
Afgesloten zijn van gas, water en/of energie
Vaker moeten verhuizen
Kapotte fietsen die niet gerepareerd worden
Altijd de gordijnen dicht

Sommige kinderen hebben zoveel stress door de 
zorgen thuis dat zij zich niet goed kunnen con-
centreren. Ze kunnen er zelfs lichamelijke klachten 
door ontwikkelen.

“Ik heb gewoon slecht geslapen”

Veel kinderen hebben al snel in de gaten dat studeren 
veel geld kost. Geld dat er niet is. Ongeacht hun eigen 
wensen stellen zij die van hun ouders voorop.
 

Zonder ontbijt naar school
Geen lunchpakket of juist een luxepakket van de 
voedselbank
Een smoesje voor het schoolreisje
Niet de schoolbijdrage betalen
Geen schoolboeken of geen materialen van thuis 
meenemen
Te laat komen
Niet doorstuderen
Niet de school van keuze, vanwege de reiskosten

Kinderen voelen de zorgen en schaamte van hun 
ouders wanneer er thuis geldproblemen zijn. Zij zijn 
heel goed in het onzichtbaar houden van deze pro-
blemen.

De excuses die zij hiervoor bedenken klinken heel aan-
nemelijk, waardoor er in eerste instantie bij jou geen 
alarmbellen gaan rinkelen.

Maar als je weet dat zich een gevaarmoment heeft 
voorgedaan, zijn deze signalen belangrijk. Het gaat 
meestal om een combinatie ervan.

“Nee, ik geef geen feestje omdat onze hond 
heel ziek is” 

Weinig vriendjes
Geen lidmaatschap van een club
Gaat niet op vakantie
Ontwijken van activiteiten die geld kosten
Keurig aangepast leven om niet op te vallen


