
In 2014 leefden in Nederland 
378 duizend kinderen in 
armoede. Criterium is dat zij in 
een huishouden leven dat een 
besteedbaar inkomen heeft 
onder de grens van ‘niet veel,  
maar toereikend’. *

Een op de negen kinderen leeft in armoede

WAT ZIJN DE GEVOLGEN VAN ARMOEDE VOOR KINDEREN?

KINDEREN UIT EENOUDERGEZINNEN HOE ONTSTAAT ARMOEDE?

Kinderen uit eenoudergezinnen hebben meer kans op 
armoede dan kinderen die bij twee ouders wonen. Hoe 
meer kinderen er zijn, hoe meer kans er is op armoede. 
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Arme kinderen (0 t/m 17 jaar) in Nederland 2001-2014 (armoede volgens het niet-veel-maar-toereikendcriterium) 

GROOTSTE GROEP ARME KINDEREN HEEFT WERKENDE OUDERS

Hoewel er – in procenten bezien – weinig armoede is onder kinderen met werkende ouders, is het beeld anders 
wanneer we kijken naar de absolute cijfers. 
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* Het niet-veel-maar-toereikendbudget omvat de minimale 
uitgaven aan voedsel, kleding, wonen en sociale participatie, 
zoals die zijn berekend door het Nibud.

Microniveau 
(individu)

Mesoniveau 
(instanties en groepen)

Macroniveau 
(samenleving)

Interne 
oorzaken

Persoonlijk gedrag:
ontbreken van vaardigheden, 
motivatie of zelfvertrouwen, 

schaamte

Gebrekkige structuur of 
disfunctioneren van instituties: 

bureaucratie, ontoegankelijke 
regelingen

Maatschappelijke ordening: 
ongelijke inkomens- en 

vermogensverdeling

Externe 
oorzaken

Persoonlijke gebeurtenissen: 
ziekte, ongeval, baanverlies, 

echtscheiding, gezinsuitbreiding

Institutionele stigma’s: 
vooroordelen door instanties, 

media

Economische, maatschappelijke en 
demografische ontwikkelingen:
economische crisis, conjunctuur, 

robotisering, migratie 

KINDEREN VAN OUDERS MET EEN UITKERING

De bron van inkomsten in het huishouden heeft ook 
invloed op de kans op armoede bij kinderen. 
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Behorend bij Advies ...
Percentages geven het aandeel kinderen in armoede weer binnen een specifieke risicogroep; de absolute aantallen zijn gebaseerd op het totaal 
aantal kinderen in armoede (378.000). BRON: CBS (IPO ’01-’14) bewerking SCP (voorlopige cijfers)

Welke kinderen leven in armoede?

Behorend bij Advies Opgroeien zonder armoede


