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Inleiding 

Op 10 november 2016 heeft de Amsterdamse gemeenteraad unaniem een motie aangenomen 
waarin de Rekenkamer Metropool Amsterdam (RMA) werd verzocht het effect van het 
gemeentelijk armoedebeleid en de mate waarin de ingezette instrumenten hun doel bereiken te 
meten, en aanbevelingen te formuleren voor het vergroten van de impact van dit beleid voor 
Amsterdammers. 
 
In het kader van deze impactstudie was de wens van de RMA om minimakinderen en hun ouders 
zelf het woord te geven over het effect en de impact van minimaregelingen. Hiervoor heeft OIS 
in opdracht van de RMA twee (groeps)gesprekken gevoerd met kinderen in minimahuishoudens 
die een of meerdere kindregelingen ontvangen, en twee groepsgesprekken met ouders. 
 
De deelnemers zijn uitgenodigd op basis van een steekproef die is geleverd door WPI. Deze 
steekproef bevatte 300 gegevens van ontvangers van Stadspas, Scholierenvergoeding, 
Kindbonnen en/of PC-regeling. Ook bevatte het bestand adres- en telefoongegevens. Deze 
personen zijn gebeld met de vraag of zij, en/of (een van) hun kind(eren), wilde(n) meedoen aan 
een van de groepsgesprekken: 
 twee gesprekken met ouders, op 19 en 31 juli; 
 een gesprek met kinderen in het basisonderwijs, op 25 juli; 
 een gesprek met kinderen in het voortgezet onderwijs, op 28 juli. 
 
Voor elk gesprek zijn tien deelnemers uitgenodigd. De deelnemers kregen de dag van tevoren 
nog een bericht ter bevestiging. Toch viel de opkomst tegen: bij beide gesprekken met ouders 
waren er drie deelnemers, bij het gesprek met VO-kinderen één. Er waren amper afmeldingen, 
aangemelde personen kwamen gewoonweg niet. Alleen bij het gesprek met BO-kinderen was de 
opkomst met zes kinderen naar verwachting. De aanwezige deelnemers deden actief mee aan 
de gesprekken. Zij ontvingen na afloop een vergoeding van € 25 voor hun deelname aan het 
gesprek. De topiclijst voor de gesprekken was in overleg met de RMA vastgesteld. 
 
Elk van de volgende hoofdstukken is het verslag van de afzonderlijke gesprekken. In de conclusie 
worden de uitkomsten in meer algemene zin besproken. 
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1  Verslag eerste groepsgesprek minima 
ouders met kindregelingen 

Datum: 19 juli, 9.30-10.30uur 
Plaats: OIS, Oudezijds Voorburgwal 300 
 
Aanwezig 
 Moeder van zoon van 11, woont in Spaarndammerbuurt 
 Moeder van twee zoons van 10 en 7 en van een dochter van 3, woont op IJburg 
 Vader van zoon van 10 en dochter van 6, woont in Zuidoost 
 Laure Michon, OIS 
 Jurriaan Kooij, RMA 
Verslag: Azza Kano 
 
Inventarisatie gebruikte kindregelingen 
 Stadspas: 3 
 Scholierenvergoeding: 3 
 Kindbonnen: 3 
 PC-regeling: 1 
 Jeugdsportfonds: 1 
 Jeugdcultuurfond: 1 

1.1  Stadspas 

De Stadspas wordt vaak gebruikt, voor het zwembad samen met het gezin. 
 Een van de gezinnen heeft het drie keer gebruikt de afgelopen maand. 
 De aanwezige vader vertelt dat ze de Stadspas hebben gebruikt voor korting voor het Kwaku-

festival, maar ook om te zwemmen. 
 Een van de moeders gebruikt de Stadspas minder dan één keer per maand. Zij zegt: ‘Als het 

aanbod te veel is kan ik niet kiezen, dus voor mij zou het beter zijn als er minder aanbiedingen 
zouden zijn.’ Zij heeft het wel gebruikt om met haar zoon naar de Amsterdam Lookout te 
gaan, dat was heel leuk, heel bijzonder. 

 
Wat zou het betekenen als de Stadspas er niet was? Dan zouden ze meer moeten betalen, dus 
daarom zouden ze minder dingen doen. 
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1.2  Scholierenvergoeding 

‘De Scholierenvergoeding bevalt heel goed, met het geld wat over is kan ik kleren voor ze 
kopen.’ 
 
De Scholierenvergoeding gebruiken de ouders om spullen voor school te kopen, zoals 
sportkleding, sportschoenen, kleding of een rugtas. De aanwezige vader legt uit dat hij het 
gebruikt om het schoolreisje mee te betalen, en voor de zwemlessen van zijn kinderen, inclusief 
de hoge reiskosten. Daarvoor gebruikt hij de Scholierenvergoeding in combinatie met 
Jeugdsportfonds (JSF). 
 
Het is een grote hulp zeggen de ouders. Het kan natuurlijk meer, want boeken voor de 
middelbare school zijn duur en kinderen hebben wel eens nieuwe fiets nodig. 

1.3  Kindbonnen 

In één van de gezinnen is een Kledingbon ontvangen, in de andere gezinnen speelgoedbonnen. 
 
Wat vinden ouders van het bedrag? 
De moeder van wie de zoon een Kledingbon heeft gehad is erg tevreden. ‘Ik heb een lage huur en 
met één kind is het perfect, maar ik begrijp dat zodra je meerdere kinderen hebt dat de 
hoeveelheid die je krijgt niet opweegt tegen de kosten die binnen komen.’ 
De ouders die speelgoedbonnen hebben ontvangen voor hun kinderen zijn tevreden met de bon, 
maar het bedrag is niet zo hoog omdat speelgoed bij Intertoys niet goedkoop is. 
 
Hoe gebruiken ze de bonnen? 
De aanwezige vader bewaart de speelgoedbonnen, kijkt via internet of er bij Intertoys 
aanbiedingen zijn dan laat hij de kinderen kiezen op de website. 
Een van de moeders koopt zelf het speelgoed waarvan ze weet dat haar kinderen het willen 
hebben. Zij gebruikt de speelgoedbonnen voor Sinterklaas. 
 
De andere moeder van wie de zoon een Kledingbon heeft ontvangen is erg enthousiast. Haar 
zoon vond het heel leuk. Ze zijn samen naar H&M gegaan, voor het eerst kon hij bij de 
mannenafdeling kleding uitzoeken in de maat S of XS. Voor het eerst kon hij zijn eigen kleren 
kiezen. ‘Het was heel leuk dat hij naar hartenlust kon shoppen.’ 
Ze zegt verder: ‘In september beginnen kinderen weer met school en met dit geld kan ik weer 
nieuwe kleren en schoenen voor ze kopen’ 
 
De wens voor specifieke kleding begint volgens de ouders tussen 8 en 10 jaar. Dan willen 
kinderen meedoen met andere kinderen, als ze andere kinderen zien met mooie nieuwe 
gympen. Een van de moeders legt uit dat kinderen vanaf 8 door hebben dat er minder geld is 
thuis, dan heb je die discussie over keuzes maken. Ze willen merkkleding maar dat kan niet. 
 
Als de bonnen er niet zouden zijn, wat zou het betekenen voor de kinderen? 
Een moeder antwoordt: ‘Persoonlijk zou ik nooit naar een winkel gaan en zeggen ga maar voor 
180 euro shoppen.’ Zij vertelt dat de kleding die haar zoon zelf heeft gekozen en gekocht voor 
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hem een heel andere betekenis heeft dat de andere kleding die hij heeft (‘de 
tweedehandskleding die ik in zijn kast stop.’). Hij is elke keer trots om die kleding te dragen. 

1.4  PC-regeling 

Een moeder heeft voor haar zoon van 11 sinds een maand de gratis laptop. Hij gaat na de zomer 
naar de middelbare school, hij vindt het geweldig dat hij een laptop heeft. Op de basisschool 
werkten ze ook al met computers dus hij kan het wel gebruiken. Hij gebruikt hem nu nog niet 
voor school maar voor spelletjes, maar volgend schooljaar moet hij hem voor school gebruiken. 
‘Je kan wel een tweedehands laptop kopen maar dat is niet hetzelfde. Een nieuwe gaat ook heel 
lang mee, waarschijnlijk zijn hele middelbare school.’ 

1.5  JSF 

Een ouder ontvangt JSF voor de kinderen, de andere twee kennen het niet. Het wordt gebruikt 
voor de zwemles van de twee kinderen. 

1.6  JCF 

Een ouder ontvangt het Jongerencultuurfonds (JCF), daar heeft zij via school van gehoord. ‘Mijn 
kinderen krijgen gitaarles’. Zij betaalt geen rekening, het wordt direct betaald door JCF. De 
kinderen zitten sinds februari op gitaarles, sinds het gezin JCF ontvangt. Daarvoor zaten ze nog 
niet op gitaarles. Ze zijn heel blij met de lessen. 

1.7  Over de regelingen in het algemeen 

Gevraagd naar de favoriete regelingen noemen de ouders er meerdere: JCF, Stadspas, PC 
regeling, Kledingbonnen. 
De Scholierenvergoeding is fijn, maar met het declareren van bonnen is een gedoe. ‘Ik vind het 
met de Scholierenvergoeding lastig als ik de bon kwijt ben, waarom kan ik het niet direct 
betalen?’ 
 
Wat zijn de ervaringen met het aanvragen regelingen? 
 Twee ouders hebben de Stadspas aangevraagd met hulp van maatschappelijk werk. 

- Een ouder vertelt dat zij ervan heeft gehoord van de klantmanager, over de andere 
dingen heeft ze zelf informatie over gezocht en aangevraagd. JCF is aangevraagd via de 
adviseur van school. 

- De andere ouder laat alles invullen en aanvragen door maatschappelijk werk. ‘Ik heb een 
rommeladministratie dus het lukt mij niet. (…) Zonder hulp zou ik het niet kunnen 
aanvragen.’ 

 De derde ouder vertelt dat hij voor de Scholierenvergoeding de gemeente heeft gebeld om 
het formulier aan te vragen. Elk jaar komt de Stadspas via de post. Sportfonds moet wel elk 
jaar opnieuw worden aangevraagd. 
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Kunnen kinderen goed meekomen met leeftijdgenoten? 
‘Het kan per buurt verschillend zijn, maar in mijn buurt zijn veel gewone families. De buurt is wel 
aan het veryuppen maar alle kids zijn op school gelijk’. 

1.8  Advies voor de gemeente 

Een verbeterpunt betreft de Scholierenvergoeding: het is een beetje lastig vanwege de bonnen. 
De rest van de regelingen is helemaal prima. 
 
Wat betreft vernieuwingen: een regeling voor zwemles zou goed zijn. De ouders vinden dat ze 
veel geld kwijt zijn voor zwemlessen: ze zijn duur en duren heel lang. Een ouder is bovendien veel 
geld kwijt voor het reizen met drie kinderen naar de zwemlessen.  
‘Toen ik er aan begon had ik geen idee dat het zo lang zou duren. Reiskosten had ik niet maar 
zwemleskosten waren een grote aanslag op mijn portemonnee. Ik kan me voorstellen dat 
mensen niet of later naar zwemles gaan omdat ze het niet kunnen betalen. Er was zwemmen op 
school maar dit is afgeschaft bij mij op school omdat er te weinig kinderen zijn die vanuit thuis 
geen zwemles volgen.’ 
 
Verder zou gratis reizen voor de kinderen goed zijn zodat ze makkelijker naar sport kunnen. 
Vroeger was er een roze strippenkaart maar nu niet meer. Met de Stadspas kun je twee keer per 
jaar OV-kaartjes krijgen, dat is fijn maar beperkt. 
 
‘De gemeente Amsterdam doet het heel goed, en het is duidelijk wat je allemaal binnenkrijgt en 
het helpt echt.’ 
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2  Verslag tweede groepsgesprek minima 
ouders met kindregelingen 

Datum: 31 juli, 10-11uur 
Plaats: OIS, Oudezijds Voorburgwal 300 
 
Aanwezig 
 Moeder van zoon van 11, woont in Zuid 
 Moeder van een dochter van 11, woont in Centrum 
 Moeder van een tweeling van 11, woont in Zuidoost 
 Laure Michon, OIS 
 Safae Rahmouni, RMA 
Verslag: Azza Kano 
 
Inventarisatie gebruikte kindregelingen 
 Stadspas: 3 
 Scholierenvergoeding: 3 
 Kindbonnen: 3 
 PC-regeling: 1 
 Jeugdsportfonds: 3 
 Jeugdcultuurfond: 1 

2.1  Stadspas 

De gezinnen gebruiken de Stadspas vooral veel tijdens schoolvakanties, omdat er dan veel 
activiteiten zijn: zwembad, museum, etc. Twee gezinnen zijn onlangs naar Kwaku geweest met 
de Stadspas. 
‘Ik denk dat ik meer doe met de Stadspas dan ervoor, omdat je toch geattendeerd wordt [op 
activiteiten] in dat krantje’ 
 
Activiteiten worden in principe samen gekozen, maar het initiatief komt van de ouders. Zij 
leggen de keuzes voor aan de kinderen, die moeten soms gestimuleerd worden. 
 
Een van de moeders gebruikt de Stadspas nauwelijks omdat ze het de activiteiten te druk vindt 
en omdat het geld blijft kosten. Bovendien wil haar dochter dan altijd iets drinken en eten. Haar 
dochter gaat soms wel met een gastfamilie zwemmen met de Stadspas. Met haar dochter gaat 
ze vaak naar het park met de hond, dat kost geen geld. 
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Wat zou het betekenen voor de kinderen als er geen Stadspas zou zijn? 
Zonder de Stadspas zou het te duur zijn om bepaalde activiteiten te doen. Een moeder noemt 
het Kerstcircus in Carré. Dat kostte met z’n tweeën slechts 16 euro, anders hadden ze echt niet 
kunnen gaan. 
‘Moet jouw kind [na de vakantie ] nou zeggen: nee ik heb niks gedaan? Dat wil je ook niet voor je 
kind.’ 
 
Een andere moeder zegt dat je minder kunt ondernemen zonder de Stadspas, maar dat het er 
wel aan ligt hoeveel kinderen je hebt. Met meer kinderen worden activiteiten toch duur. 

2.2  Scholierenvergoeding 

Een van de moeders zegt over de Scholierenvergoeding: ‘Ik gebruik hem vooral voor sport, als er 
wat overblijft gewoon voor schoolspullen, ouderbijdrage.’ Zij legt uit dat ze alles in één keer 
koopt. 
 
Een andere moeder legt uit dat de Scholierenvergoeding is uitgegeven aan de iPad die door de 
nieuwe school van haar zoon wordt geëist. In voorgaande jaren heeft ze het gebruikt voor een 
fiets, agenda’s, een rugtas. Het gezin heeft ook onlangs een gratis laptop ontvangen, terwijl de 
school een iPad (specifiek: een iPad air 2) vraagt. De moeder zegt daarom: ‘Het was handiger 
geweest als ze van te voren vragen van wat heb je nodig. Nu heb je een laptop staan die hij vast 
wel gaat gebruiken maar dan moet je die iPad wel hebben.’ De overgang naar de middelbare 
school betekent veel extra kosten voor dit gezin. Naast de iPad moet ook het schoolkamp 
worden betaald. De scholierenvergoeding is voor al die extra kosten niet voldoende. Je kunt bij 
scholen van te voren zien wat de eisen zijn, maar je gaat niet je kind de school die hij wenst 
ontzeggen vanwege die eisen. 
 
De aanwezige moeders vragen waarom het bedrag van de Scholierenvergoeding omlaag gaat. 
Dat vinden ze erg jammer. De vrijheid van de Scholierenvergoeding bevalt twee van de 
aanwezige moeders erg goed. Zij waarderen het dat ze eigen keuzes kunnen maken. De derde 
moeder heeft daar meer moeite mee. Ze legt uit: ‘Als ik 200 euro op mijn bankrekening heb van 
de Scholierenvergoeding ga ik brood kopen en niet twee weken wachten tot ik geld heb.’ 
 
Een van de moeders vertelt dat haar kinderen weten over de Scholierenvergoeding en andere 
regelingen. ‘Ze vragen ook waarom krijgen wij dat?’ Ze legt het uit, niet in detail, maar ze vindt 
het belangrijk dat zij het weten. 

2.3  Kindbonnen 

Een moeder ontvangt Speelgoedbonnen voor haar twee kinderen, de twee anderen een 
Kledingbon. 
 De moeder die Speelgoedbonnen heeft ontvangen zegt: ‘Mijn kinderen doen er niks meer 

mee maar het was wel mooi meegenomen. Ze zijn jongens die voetballen en niet echt van 
games of speelgoed houden. Ook kleding houden ze niet echt van, behalve Nike-schoenen. 
Die zijn prijzig maar je wil ze ook toch graag mee laten komen.’ 
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 Aanvullend zegt een andere moeder: ‘Misschien is het handiger om als ze een leeftijd 
gepasseerd zijn een Footlocker bon te geven in plaats van Speelgoedbon.’ De zoon van deze 
moeder heeft een Kledingbon gekregen. Ze zijn samen naar de stad gegaan en hij mocht 
kiezen wat hij wilde. 

 Een andere moeder vertelt dat ze samen met haar dochter is gaan winkelen met de 
Kledingbon. Ze heeft elk half jaar nieuwe kleren nodig omdat ze snel groeit. ‘Dus die bonnen 
waren echt goed!’ Omdat haar dochter zo snel groeit heeft deze moeder heel veel kleding 
over waarvan ze niet weet wat ze ermee moet. Ze zou het liefst oude kleren weggeven aan 
mensen die het nodig hebben. Ze heeft het geprobeerd via Facebook maar vind het niet fijn 
omdat iedereen dan ziet dat ze een laag inkomen heeft. Ze stelt voor om op de Stadspas-site 
advertenties te plaatsen, of een soort ruilafdeling. Een andere moeder zegt dat het er via 
Facebook wel al voldoende mogelijkheden zijn om kleding weg te geven. 

 
Voor de aanwezige moeders zijn de bonnen vooral mooi meegenomen voor hen, de kinderen zijn 
er minder mee bezig. Zij profiteren er indirect van. 

2.4  PC-regeling 

Een gezin heeft de gratis laptop onlangs ontvangen, omdat de zoon na de zomervakantie naar 
de middelbare school gaat. De laptop heeft hij nog niet veel gebruikt voor school, maar de 
moeder verwacht dat dit wel veel zal gebeuren. Wel in combinatie met de iPad die de school eist. 

2.5  JSF/ JCF 

Een moeder heeft JSF gehad, een heeft het aangevraagd, de derde ontvangt het op dit moment 
net als JCF. De twee andere moeders kennen het JCF niet. 
 Een moeder heeft via de website gehoord over het JCF. Ze zegt ook: ‘Als je met de gemeente 

belt attenderen ze je daar altijd ook op.’ Zij vertelt ook dat er bij de ophaaldag van de 
Kledingbon allemaal kraampjes waren van de verschillende regelingen. Daar had zij 
informatie gekregen. Zij vond het goed dat het zo geregeld was, want met een folder komt 
de informatie beter over dan via de website. 

 De ander heeft er via via over gehoord. Zij kon het niet direct aanvragen: ‘Toen ik mij wilde 
aanmelden was ik te laat dus dit jaar ga ik aanmelden.’ 

 
De moeder die in het verleden JCF ontving vertelt dat ze het niet fijn vond dat haar financiële 
problemen bij de sportvereniging lagen. ‘Het zou fijner zijn als je zelf het geld krijgt en dan over 
kan maken naar de vereniging in plaats van rechtstreeks. Je wordt in een hokje geplaatst.’ In de 
praktijk heeft ze niet gemerkt dat er anders met haar zoon werd omgegaan. 
 
Bij het aanvragen was de huisarts de mediator. Die heeft toen een gesprek gehad met de zoon 
alleen, om te vragen naar sportactiviteiten en hoe graag hij wilde voetballen. De moeder vond 
het goed dat de huisarts zijn rol als intermediair zo serieus nam. Hij kon zien dat het goed 
besteed zou worden dus had zij het liefst het geld op haar rekening gehad. 
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2.6  Over de regelingen in het algemeen 

Het aanvragen van de regelingen ging prima. ‘Binnen een paar weken kun je declareren.’ 
Een moeder was niet helemaal tevreden bij de eerste aanvraag van de Kledingbon: ‘Toen had ik 
het niet voor november gedaan dus kon ik dat niet meer krijgen, dat vond ik nergens op slaan.’ 
Het jaar daarop ontving ze het wel, maar ze vond het onhandig dat de Kledingbon niet werd 
opgestuurd. ‘Het was heel druk toen ik het moest ophalen.’ Een andere moeder vertelt dat het 
juist helemaal niet druk was, zij was later gekomen. 
 
Van de regelingen is de Scholierenvergoeding favoriet van twee moeders: ‘anders kun je 
bepaalde dingen niet voor ze kopen.’ En, zegt er één: ‘Je bent vrij in je keuze, dat maakt het ook 
goed.’ Het gaat bovendien echt om noodzakelijke dingen voor school. Het is leuk dat sporten 
mogelijk wordt gemaakt, maar dat is iets minder noodzakelijk dan school. 
 
Alle andere regelingen zijn natuurlijk ook mooi meegenomen. Een moeder vertelt hoe fijn het is 
dat je een gratis ID kan laten maken. Ze voelen zich goed gesteund door de gemeente.  
 
De aanwezige moeders hebben niet het idee dat hun kinderen zich achtergesteld voelen. Daarbij 
spelen de regelingen een rol. Dankzij de regelingen kunnen ze ervoor zorgen dat de kinderen 
meekomen. Het is ook een kwestie van eigen keuzes. ‘Het is een soort van samenwerking tussen 
de gemeente en de ouder.’ 
 
‘Mijn kinderen zijn er totaal niet mee bezig maar ze willen wel altijd weten waarom’ ze sommige 
dingen niet kunnen hebben, vertelt een moeder. Het komt ook door de leeftijd, en ook het 
leefmilieu. ‘Omgaan met rijke kinderen bijvoorbeeld zou misschien wel lastig zijn als de vrienden 
bijvoorbeeld wel dure schoenen hebben en hij dat niet kan.’ 

2.7  Advies voor de gemeente 

Het zou fijn zijn als er vergoedingen waren voor vervoer, bijvoorbeeld voor een fiets of voor het 
openbaar vervoer, want dat kost veel geld. 
 
En verder de tip: geef het geld van JSF aan de mensen zelf zodat ze het zelf kunnen overmaken. 
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3  Verslag groepsgesprek minimakinderen BO 

Datum: 31 juli, 10.30-11.30uur 
Plaats: OIS, Oudezijds Voorburgwal 300 
 
Aanwezig 
 Meisje van 12 jaar uit Zuidoost, met haar moeder 
 Jongen van 7 jaar, IJburg, met zijn broer 
 Jongen 10 jaar, IJburg, en hun moeder 
 Meisje van 11 jaar, uit Centrum 
 Jongen van 11 jaar, uit Zuid, met zijn moeder 
 Jongen van 8 jaar, uit West, met zijn oma 
 Laure Michon, OIS 
 Jurriaan Kooij, RMA 
Verslag: Merel van der Wouden 

3.1  Buitenschoolse activiteiten 

Alle kinderen doen aan sport en/of culturele activiteiten buiten school: 
 Eén van de meisjes zit op musical-les. Via school krijgt ze twee keer per jaar een formulier 

waarop ze zich kan aanmelden voor activiteiten, dus bijvoorbeeld tekenles. Dat is meestal in 
het buurtcentrum. 

 Eén van de jongens doet gitaarles, nu een half jaar. Eerst bij iemand maar dat was in Noord. 
Hij is verhuisd dus nu misschien ergens anders. Hij zat op kickboksen maar nu niet meer. Hij 
wil nu op freerun. Door de verhuizing en de start van de middelbare school is dat er nog niet 
van gekomen. Hij wil eerst zijn lesrooster op de middelbare school afwachten. 

 Een andere jongen gaat na de vakantie op woensdag naar pianoles. Zijn broer zegt geen 
activiteiten te doen, maar zijn moeder vertelt dat hij op gitaarles zit. 

 Eén van de meisjes heeft verschillende activiteiten: op maandag zingen, woensdag dansen en 
vrijdag theater. Theater is via de brede school. De rest doet ze bij een dansschool. Deze 
organisatie kwam op school met informatie. Zangles is heel duur en het buurthuis biedt het 
niet aan, en toen kwam ze hiermee in aanraking via school. 

 Eén van jongens doet aan kickboksen, bij een kickboks-school, een keer per week. 

3.2  Wat is armoede? 

Aan de kinderen is gevraagd waar zij aan denken als het gaat om armoede. Dit is gevisualiseerd 
met een associatie-bloem (zie figuur 3.1). 
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Figuur 3.1  Associaties met armoede 

 
 bron:  

 
Bij ‘weinig eten’ is hieraan toegevoegd: ‘niet eten wat je zou willen’ en ‘Voedselbank’. 
Bij ‘slecht huis’ is toegevoegd: ‘slechte kwaliteit’, ‘geen verwarming’ en ‘geen bed’. 
Bij ‘weinig elektronica’ gaat het de kinderen om een tablet of telefoon. 
 
In aanvulling hierop een aantal opmerkingen van de kinderen: 
 ‘Je kunt niet altijd het lekkerste eten hebben of niet hele goede kleding omdat dat te duur is.’ 
 ‘Met de Stadspas kun je leuke dingen doen met familie met korting, bijvoorbeeld naar 

Moviepark voor één euro’ 
 
De kinderen gebruiken vaak het woord ‘weinig’. Een van de jongens legt uit dat het er vooral om 
gaat dat je niet de dingen kunt hebben die je zou willen. Het gaat minder om de hoeveelheid dan 
om de kwaliteit. 
 
Denken de kinderen bij armoede aan problemen hier in Nederland? Een meisje zegt: ‘Vroeger 
dacht ik altijd dat armoede vooral in andere landen was in Afrika, maar nu weet ik dat het ook in 
Nederland is.’ 
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3.3  Gebruik van regelingen 

 Stadspas 
Alle kinderen hebben de Stadspas. Ze vertellen wat ze ermee doen: 

- Een jongen vertelt dat hij met zijn familie naar verschillende activiteiten gaat, zoals de 
Efteling. 

- Een andere jongen legt uit: ‘Je krijgt een blad waarop allerlei activiteiten staan. Naar de 
dierentuin zijn we geweest en naar de Efteling.’ Zonder Stadspas zou dat niet altijd 
kunnen vertelt hij. Meestal kijkt hij samen met zijn moeder waar ze heen gaan, iets waar 
hij nog niet zo vaak is geweest. 

- ‘Ik en mijn broer gaan elke zaterdag als we vrij hebben met de Stadspas naar het 
zwembad.’ 

Geen van de aanwezige kinderen heeft antwoord op de vraag wat beter zou kunnen met de 
Stadspas. 
 
 Speelgoedbon/Kledingbon 

- ‘Van de Coolcat heb ik deze kleding van [wat hij tijdens het gesprek draagt]. Ik vind de 
Coolcat leuker dan de H&M dus ik heb zelf gekozen. Ik vond het leuk om nieuwe kleren 
te hebben.’ 

- Een van meisjes dacht dat ze geen Kledingbon had gekregen, haar moeder zegt van wel. 
 
De jongere kinderen zijn zich niet bewust van de Speelgoedbon. De aanwezige ouders wel. Een 
moeder zegt: ‘Ja, het is onze portemonnee natuurlijk.’ 
 
 Gratis laptop 
Twee van de aanwezige jongeren gaan na de zomer naar de middelbare school en hebben 
onlangs een gratis laptop gekregen. Ze hebben ook allebei de cursus gedaan. Dat was met 
verouderde programma’s vertelt één van de twee, dus dat was lastig want op de basisschool 
hebben ze nieuwe versies. 
Ze gebruiken de laptop nog niet voor school, het is vakantie, wel om online muziek te luisteren. 
Twee citaten over de gratis laptop: 

- ‘Het is heel fijn om een laptop te hebben voor school, anders moet je er veel voor 
betalen.’ 

- ‘Ik vind het ook goed want mijn moeder kan geen laptop betalen en de software kost 
ook veel geld.’ 

 
 Scholierenvergoeding 
Een van de kinderen zegt spontaan te hebben gehoord over de Scholierenvergoeding. Na een 
korte uitleg zegt een andere deelnemer: ‘Ik was vergeten dat het zo heette maar dat heb ik ook 
gehad.’ 
 
 Jeugdsportfonds en Jongerencultuurfonds 
Een paar kinderen weten dat hun ouders dat hebben, vooral voor sport. 
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3.4  Algemene opmerkingen 

Op de vraag of de kinderen merken dat hun ouders weinig geld hebben, zeggen de kinderen: 
- ‘Mijn moeder probeert het beste dus ik merk het niet echt heel erg.’ 
- ‘Eerst merkte ik het niet. Maar toen had ik een spreekbeurt over armoede, en toen 

vertelde moeder dat wij ook arm zijn en schulden hebben. En ik hoorde mijn ouders 
praten over schulden.’ 

 
De kinderen hebben het idee dat ze alles kunnen doen wat ze willen. Ze voelen zich niet beperkt 
in hun activiteiten doordat hun ouders weinig geld hebben. Eén van de jongens ziet wel dat 
anderen meer hebben en meer kunnen doen, maar, zegt hij: ‘ik vind mijn leven ook fijn.’ Een 
meisje vertelt dat bijna alle kinderen in de klas een Stadspas hebben. Ze hebben het samen over 
wat ze dan doen met de Stadspas. 
 
Het gesprek komt op huisdieren, veel kinderen hebben die. Ook in dit opzicht ervaren de 
kinderen geen belemmering door het inkomen van hun ouders. 
 
Een meisje zegt dat ze één ding mist: een normale telefoon, want ze heeft een mini Alcatel. Ze 
geeft aan dat ze geen andere telefoon kan hebben omdat haar moeder weinig geld heeft. 
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4  Verslag gesprek minimajongere VO 

Datum: 28 juli, 10.30-11uur 
Plaats: OIS, Oudezijds Voorburgwal 300 
 
Aanwezig 
 Jongen van 15 jaar, uit Noord 
 Laure Michon, OIS 
Verslag: Azza Kano 
 
De jongen zegt: ‘Ik weet dat ze een laag inkomen hebben en dat ze hulp krijgen van jullie als 
gemeente’. Het gaat om de volgende regelingen: 
 De Stadspas associeerde de jongen niet met gemeentelijke hulp bij laag inkomen. Hij 

gebruikt de Stadspas minder dan een keer per maand. Hij gebruikt het om te gaan zwemmen 
met vrienden die ook een Stadspas hebben. 

 De respondent heeft net als zijn zusje een H&M cadeaubon gekregen. Hij is met vrienden 
gaan shoppen die ook zo’n bon hadden gekregen. Hij zegt erover: ‘het is handig, het steunt.’ 

 Hij heeft ongeveer al twee jaar een gratis laptop van de gemeente. Deze gebruikt hij veel voor 
school: ‘Als ik een werkstuk moet maken of informatie moet opzoeken gebruik ik het wel.’ 
Wat hij goed vindt aan de gratis laptop is dat het ‘handig’ is. Hij ziet geen verbeterpunten. 

 Het gezin ontvangt de Scholierenvergoeding, maar de jongen weet niet precies waar zijn 
ouders het voor gebruiken. Wel weet hij dat zij er af en toe kleding van kopen. De ouders 
beslissen over de uitgaven, in tegenstelling tot de Kledingbon. 

 Het Jeugdsportfonds en Jongerencultuurfonds kennen de jongen niet. 
 
De jongen voetbalde bij een club, maar omdat het slecht ging op school is hij gestopt. Hij was via 
een vriend bij de voetbalclub terecht gekomen. Zijn ouders vonden het oké dat hij ging 
voetballen. Verder heeft hij gitaarles gevolgd, samen met andere kinderen. Dat werd betaald 
door de kerk. 
 
De respondent heeft niet het idee dat hij wordt beperkt door het lage inkomen van zijn ouders. 
Hij merkt geen verschillen vergeleken met andere kinderen. Hij voegt er aan toe: ‘Het ligt ook 
aan de hulp die ze krijgen.’ Ook zegt hij: ‘het [de hulp van de gemeente] heeft een positief effect 
op mij, het gaat niet slecht ofzo maar als ik die hulp niet kreeg was het wel moeilijk geweest. (…) 
Zonder de laptop zou het moeilijker gaan om een werkstuk te maken.’ Hij zou anders op een 
oude computer moeten werken die ze thuis hebben en dat zou meer tijd kosten. 
 
Er zijn thuis geen discussies over afwegingen, wat wel en niet kan qua geld. Hij merkt wel dat zijn 
ouders weinig geld hebben als hij een T-shirt koopt en zijn moeder zegt dat het te duur is, of als 
hij om geld vraagt en zijn moeder heeft niet genoeg. 
 
De jongen heeft geen verbeterpunten voor de regelingen. 
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Conclusies 

In het kader van de impactstudie van de Rekenkamer Metropool 
Amsterdam (RMA) over de gemeentelijke minimaregelingen is 
gesproken met zes ouders en zeven kinderen die kindregelingen 
ontvangen. Een eerste belangrijke opmerking is dat de opkomst 
tegenviel. Dat betekent dat het beeld dat uit de gesprekken komt 
selectief is: het gaat om de ervaringen van een groep die bekend is bij 
de gemeente en enthousiast mee wil doen aan gesprekken over de 
regelingen. 
 
De deelnemende ouders zijn goed op de hoogte van de verschillende 
regelingen en benutten het aanbod goed. Alleen de kennis en het 
gebruik van de JSF en vooral van de JCF blijft achter bij de overige 
regelingen. Ouders geven blijk van tevredenheid over het aanbod van 
de gemeente en de manier waarop de gemeente hen ondersteunt (zie 
bijvoorbeeld het eerste citaat hiernaast). Daarbij zijn er wel verschillen 
tussen ouders. Sommigen vinden het prettig dat er vrijheid is en 
ruimte voor eigen invulling, en waarderen daarom de 
Scholierenvergoeding. Eén moeder kan daar minder goed mee 
overweg, en een andere moeder doet de financiële administratie niet 
zelf. Deze twee moeders kunnen beter overweg met regelingen in 
natura. 
 
Uit de gesprekken met kinderen blijkt dat zij zich bewust zijn van het lage inkomen van hun 
ouders, vooral vanaf ongeveer 10 jaar. Er is bij de aanwezige kinderen geen schaamte over het 
lage inkomen van het huishouden, en zij voelen zich daardoor niet belemmerd in hun activiteiten 
en contacten met leeftijdgenoten. De regelingen spelen hier volgens hen en volgens hun ouders 
een belangrijke rol in. Verder blijkt uit de gesprekken dat de kinderen goed op de hoogte zijn van 
de verschillende regelingen en deze waarderen (zie de twee laatste citaten). Alleen de 
Scholierenvergoeding, de JSF en JCF waren minder bekend. De kinderen hadden – op één na – 
geen verbeterpunten voor het gemeentelijk beleid. Een meisje zei dat ze graag een ‘normale’ 
telefoon zou willen hebben. 
 
Uit de gesprekken met ouders komen meer aandachtspunten naar voren. Zo werd er veel 
gesproken over zwemmen. De Stadspas wordt daar veel voor gebruikt. Ouders geven een groot 
deel van de Scholierenvergoeding en JSF uit aan zwemlessen, maar vaak is dat toch nog 
ontoereikend. Een aantal ouders is daarom van mening dat een regeling voor zwemlessen een 
verbetering zou zijn. Andere suggesties voor verbetering betreffen de reiskosten: ouders met 
meerdere kinderen zijn vaak afhankelijk van het OV en zijn daar veel geld aan kwijt. Ook het 
kopen van fietsen kost veel geld. Ouders zouden het daarom waarderen als er vergoedingen 
zouden zijn voor reiskosten, of zelfs gratis reiskosten voor kinderen. Ook waren er twee 
opmerkingen over bestaande vergoedingen: de declaraties met bonnen voor de 

‘De gemeente 
Amsterdam doet het 
heel goed, en het is 
duidelijk wat je 
allemaal binnenkrijgt 
en het helpt echt.’ 
 
‘Het heeft een positief 
effect op mij, het gaat 
niet slecht ofzo maar 
als ik die hulp niet 
kreeg was het wel 
moeilijk geweest. 
 
‘Ik en mijn broer gaan 
elke zaterdag als we 
vrij hebben met de 
Stadspas naar het 
zwembad.’ 
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Scholierenvergoeding, en vooral het bewaren van die bonnen, vinden sommige ouders lastig. En: 
de JSF zou aan de ontvangers zelf moeten worden overgemaakt, zodat ze zelf contributie 
betalen bij de gekozen sportclub. Op die manier zou de sportclub niet op de hoogte hoeven te 
zijn van de financiële situatie van de ouders. 
 
Tot slot blijkt uit de gesprekken hoe belangrijk en ingrijpend de overgang naar de middelbare 
school is, met veel extra kosten voor spullen en specifieke eisen van scholen (een iPad 
bijvoorbeeld1). Regelingen spelen daar al op in maar uit de gesprekken blijkt dat deze 
overgangsperiode financieel lastig is voor de ouders. 
 
 

                                                                    
1  De mogelijke mismatch tussen de gratis laptop en de schooleisen is ook aan de orde gekomen in het 

Klanttevredenheidsonderzoek PC-regeling. Amsterdam: OIS. 2017. 
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