
Feiten & cijfers

86% 16% 62%

86% kent Sam& 
nog niet

Kleding

Ongezond dieet

A  de mentale ontwikkeling

B  de fysieke ontwikkeling

A  Helemaal niet mee eens

B  Niet mee eens

C  de sociale ontwikkeling

D  de persoonlijke verzorging

C  Neutraal

D  Mee eens

E  het gedrag

F  de kansen 

E  Helemaal mee eens

F  Ik weet het niet

  Niet meedoen buiten- 
schoolse activiteiten

Gedragsproblemen

Niet meedoen 
sociale activiteiten

Bekend met 
financiele situatie

Slechte uiterlijke 
verzorging

Anders/weet niet

16% weet dat er 315.000 
kinderen in Nederland onder 

de armoedegrens leven

62% denkt geen gezin 
in armoede te kennen

Signalen kinderarmoede

De hoeveelheid aandacht voor 
kinderarmoede in Nederland is...?

Kinderarmoede heeft vooral 
effect op ...... van een kind

Lastig om met ouder(s) met 
weinig geld hierover te praten
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75% 52%

heeft zich nog nooit ingezet 
tegen kinderarmoede.

Te weinig

Bron: 
PanelWizard

Teveel

Goed

Weet niet

wil zich (misschien) inzetten tegen 
de gevolgen van kinderarmoede

  In hoeverre bent u het oneens met onder-
staande uitspraken over kinderarmoede
Helemaal niet mee eens        Niet mee eens        Neutraal        Mee eens        Helemaal mee eens        Weet niet

Kinderarmoede zou in Nederland niet mogen voorkomen

5,8 38,5 52,0

De samenleving is verantwoordelijk voor het terugdringen van kinderarmoede in Nederland

9,2 22,5 41,6 22,6

Het is voor mij duidelijk bij welke organisatie/instanties ik terecht kan als ik hulp 
wil bieden aan kinderen die in Nederland opgroeien onder de armoedegrens

13,1 38,6 8,412,923,6

Ik vind het lastig/zou het lastig vinden om met de ouder(s) van een kind 
dat in armoede opgroeit te spreken over hun situatie

4,3 18,8 11,4 4,637,923,0

Ik vind dat er in Nederland voldoende ondersteuning is voor kinderen 
die in Nederland onder de armoedegrens opgroeien

9,5 28,8 4,2 21,511,824,1

Ik vind dat er in Nederland voldoende ondersteuning is voor degenen die hulp willen 
bieden aan kinderen die in Nederland onder de armoedegrens opgroeien

6,1 19,9 28,311,031,9


