
‘Altijd op een 
richeltje lopen’

Handvatten voor professionals bij life events: 

Zoals echtscheidingsadvocaten, mediators, 
consultatiebureaus, UWV, etc. 
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Wat kunnen professionals doen?
Veel kinderen die (tijdelijk) opgroeien in armoede hebben werkende ouders, 
ongeveer 40% van de bijna 315.000 kinderen.

Kinderen mogen niet de nadelige gevolgen ondervinden van de geldzorgen van hun ouders. 
Er zijn veel gemeentelijke regelingen en particuliere organisaties zoals Sam& die ondersteuning 
bieden. Werkende ouders maken daar veel minder gebruik van dan ouders die een uitkering 
hebben. 

Zij ervaren verschillende drempels. Zij voelen zich niet arm of rekenen zich niet tot de doelgroep. 
Ze schamen zich of ze zijn onbekend met wat er allemaal is. Ze zijn niet gericht op het ‘systeem’ 
of ze hebben eerder negatieve ervaringen met instanties. De toegankelijkheid van de regelingen 
laat te wensen over: de administratieve last is vaak groot en de bereikbaarheid van instellingen 
buiten kantooruren is beperkt.

Jij kan bijdragen aan het slechten van deze drempels zodat ook kinderen met werkende ouders 
kunnen meedoen op school en met sport, een dagje uit kunnen, een fiets hebben, een fatsoenlijk 
bed hebben om in te slapen en hun verjaardag kunnen vieren!

Wees je ervan bewust dat de ouders met wie jij in contact bent 

mogelijk geldzorgen hebben, ook al hebben ze inkomen uit werk. 

Ze zouden geholpen kunnen zijn met ondersteuning voor hun 

kinderen.

Kom je in contact met (werkende) ouders, breng de financiële situatie 

ter sprake. Dit is niet altijd makkelijk. Een goede openingszin kan zijn: 

"Er zijn veel gezinnen waar bij een [noem life event zoals scheiding, 

geboorte van een kind, ziekte of ontslag] geldzorgen ontstaan, 

waardoor kinderen in de knel komen. Is dat bij u misschien het geval?”
Kijk hier de animatie met mogelijke signalen. 

https://de-vonk.nu/animatie-signalenkaart/
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Wijs ouders erop dat ondersteuning voor kinderen van ouders met 

geldzorgen er ook voor WERKENDE ouders is.

Kom je in contact met werkende ouders met geldzorgen, bied ze dan 

informatie over ondersteuning bij geldzaken, verwijs ze bijvoorbeeld 

naar gemeentelijke regelingen en de fondsen van Sam&.

Wanneer je een gezin op een voorziening wijst, heeft het de voorkeur 

om ‘warm’ over te dragen. Leg met instemming van de ouders even 

contact, zodat zij niet helemaal opnieuw hun verhaal hoeven doen. 

Zorg ervoor dat je op de hoogte bent van de ondersteunings-

mogelijkheden in de gemeente waar jij werkzaam bent.

Ouders wijzen op samenvoorallekinderen.nl kan altijd, daar kunnen 

ouders zelf een aanvraag doen voor ondersteuning.

Wanneer je met ouders in scheiding te maken hebt: neem eens een 

kijkje bij Scheiden zonder Schade

Neem deel aan lokale armoedenetwerken zodat je elkaar kent 

en 'weet wie wat doet en te bieden heeft'. Dit maakt het onderling 

verwijzen gemakkelijker. 

https://www.samenvoorallekinderen.nl/overons/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/scheiden/documenten/brochures/2020/10/31/handreiking-hoe-kunnen-gemeenten-scheidende-ouders-en-hun-kinderen-helpen

