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Leefomstandigheden kinderen met
migratieachtergrond minder goed
ARTIKEL - 5 JULI 2017

Kinderen met een niet-westerse migratieachtergrond groeien bijna zes keer zo vaak in armoede op als hun leeftijdgenoten met een

Nederlandse achtergrond. Dat komt naar voren uit onderzoek van KIS. Voor deze kinderen is ander, speci�ek beleid nodig.

 Download het rapport (https://www.kis.nl/publicatie/feiten-cijfers-leefomstandigheden-van-kinderen-met-een-migratieachtergrond)

Sinds 2002 wordt via het databoek Kinderen in Tel (KIT) elke twee jaar de leefomstandigheden van kinderen in beeld gebracht. De kracht van dit databoek is dat het met een

beperkt aantal indicatoren een beeld schetst van de leefsituatie van kinderen. Met de verzamelde feiten en cijfers over kinderen in armoede, kinderen in eenoudergezinnen,

jeugdwerkloosheid en jeugdzorg hebben belangenbehartigers iets stevigs in handen om bij de beleidsmakers aan te dringen op aanpassing of wijziging van het gevoerde

beleid. Voor KIS zijn deze gegevens nu uitgesplitst naar migratieachtergrond. Hard nodig, want 17 procent van de jeugd tot 20 jaar in ons land heeft een niet-westerse

migratieachtergrond en blijkt vaak kwetsbaar.

GROTER RISICO OP LEVEN IN ARMOEDE

Opvallend is dat jeugdigen met een niet-westerse migratieachtergrond in 2015 bijna zes keer zo vaak opgroeien in armoede als jeugdigen met een Nederlandse

achtergrond. Van de groep 0 tot en met 17-jarigen leefden 225 duizend kinderen - ruim 6 procent van het totaal – in een gezin dat rond moest komen van een

bijstandsuitkering. Het armoederisico is het grootst onder kinderen met een Antilliaanse, Marokkaanse en overige niet-westerse achtergrond.

In armoede opgroeien, blijft niet zonder gevolgen: het isoleert en belemmert kinderen in hun ontwikkelings- en opleidingskansen en beïnvloedt hun gezondheid negatief. Ook

vanuit integratieperspectief is deze situatie ongewenst, armoede blijkt namelijk tot lage participatie in de samenleving te leiden.

VAKER EENOUDERGEZINNEN

Een kind dat opgroeit in een eenoudergezin loopt een groter risico op een jeugd in armoede dan een kind in een tweeoudergezin. Ruwweg groeien jeugdigen met een niet-

westerse achtergrond bijna twee keer zo vaak op in een eenoudergezin als jeugdigen met een Nederlandse achtergrond, ongeveer 13 procent tegenover ruim 25 procent.

Daarbij moet wel worden bedacht dat er ook tussen groepen niet-westerse migranten grote verschillen bestaan: waar 47 procent van de kinderen van Antilliaanse afkomst

in een eenoudergezin leeft, is dat bij Turkse kinderen niet meer dan 16 procent.

Op zichzelf beschouwd is het eenoudergezin niet problematisch voor de ontwikkeling van een kind. Wel bestaat er risico op een slechtere �nanciële situatie. En armoede, zo

is geconstateerd, heeft negatieve gevolgen voor de ontwikkeling van het kind.

AANZIENLIJKE VERSCHILLEN IN JEUGDWERKLOOSHEID

Ook bij de derde indicator – jeugdwerkloosheid – bestaat een groot verschil tussen de leefsituatie van kinderen met een Nederlandse achtergrond en die van kinderen met

een niet-westerse migratieachtergrond. Vooral jongeren tussen 15 tot 22 jaar met een niet-westerse migratieachtergrond zijn werkloos (3,4 procent). Terwijl bij hun

leeftijdsgenoten van Nederlandse herkomst dat percentage op bijna 0,9 procent ligt. Het verschil kan worden verklaard door de gemiddeld lagere opleiding, kleinere
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'HET VALT OP DAT VOORAL BIJ

JEUGD MET EEN ANTILLIAANSE

ACHTERGROND EEN

CUMULATIE VAN MINDER

GOEDE LEEFOMSTANDIGHEDEN

IS'

THEMA'S:  Inclusie en toegankelijkheid (/thema/inclusie-en-toegankelijkheid)  Participatie (/thema/participatie)

TREFWOORDEN: 
armoede (/trefwoorden/armoede)  jongeren (/trefwoorden/jongeren)  jeugdhulp (/trefwoorden/jeugdhulp)  jeugdwerkloosheid (/trefwoorden/jeugdwerkloosheid)  geestelijke gezondheidszorg
(/trefwoorden/geestelijke-gezondheidszorg)

netwerken, studiekeuze, werkervaring en de (sociale) vaardigheden van jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond. Daarnaast speelt discriminatie door

werkgevers een rol.

MINDER 'LICHTE' JEUGDHULP

De laatste indicator waarmee de leefsituatie van kinderen wordt geschetst, gaat over de jeugdzorg. Opvallend is dat de jongeren met een migratieachtergrond minder dan

gemiddeld gebruikmaken van de jeugdhulp, ondanks dat ze wel meer risico lopen op 'probleemgedrag'. In cijfers uitgedrukt: het gemiddelde gebruik onder jongeren

bedraagt 9,3 procent, voor jongeren met een migratieachtergrond is dat 8,6 procent. Deze jongeren maken met name niet vaker gebruik van de wijkteams en de jeugd-ggz.

Ze hebben daarentegen wel vaker te maken met zwaardere vormen van jeugdhulp, zoals de jeugdreclassering of jeugdbescherming. Toegankelijkheid van ‘lichtere’

voorzieningen is een relevant aandachtspunt.

Ook hier geldt dat er tussen de verschillende herkomstgroepen grote verschillen bestaan: 15,5 procent van jongeren met een

Antilliaanse of Arubaanse achtergrond doet een beroep op jeugdzorg tegenover 5,7 procent van de Turks-Nederlandse jongeren.

MAATREGELEN

Er blijken dus grote verschillen in de omstandigheden waarin kinderen opgroeien. KIS-onderzoeker Hans Bellaart: ´Het valt op

dat vooral bij jeugd met een Antilliaanse achtergrond een cumulatie van minder goede leefomstandigheden is: veel

eenoudergezinnen, grote armoede, hoge jeugdwerkloosheid en veel gebruik van jeugdzorg. De cijfers zijn voor deze groep op al

die gebieden het meest zorgwekkend.´

Die zorg kan alleen worden weggenomen als de verschillen tussen álle kinderen, met of zonder een migratieachtergrond, worden verkleind. Dat veronderstelt dat

beleidsmakers meer oog moeten krijgen voor de speci�eke risico’s van kinderen met een migratieachtergrond en maatregelen nemen om de leefomstandigheden van deze

kinderen daadwerkelijk te verbeteren.

ANDEREN BEKEKEN OOK

Feiten & cijfers: leefomstandigheden van kinderen met een migratieachtergrond (/publicatie/feiten-cijfers-leefomstandigheden-van-kinderen-met-een-
migratieachtergrond)

Het databoek van Kinderen in Tel (KIT) brengt al jaren de leefomstandigheden van kinderen onder de 18 in Nederland in beeld. Voor KIS zijn deze cijfers nu uitgesplitst naar de

migratieachtergrond van kinderen en jongeren.

CONTACTPERSOON

Hans Bellaart
(/contactpersoon/hans-bellaart)
  hbellaart@verwey-jonker.nl
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Bas Tierolf
(/contactpersoon/bas-tierolf)
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Verstuur

Aanmelden nieuwsbrief

Houd zicht op integratie en diversiteit: meld u aan voor de nieuwsbrief van Kennisplatform Integratie & Samenleving. Deze wordt elke maand verstuurd. Bekijk de

nieuwsbrief van mei 2017 (http://kis.m9.mailplus.nl/genericservice/code/servlet/React?encId=ADuukFFXW6jbd2G&actId=4154797&command=openhtml).

E-mailadres

Contact

Voor (algemene) vragen kunt u een e-mail sturen naar info@kis.nl (mailto:info@kis.nl) of bellen naar 030-2303260 (tel:030-2303260). Heeft u een speci�eke vraag over een

thema? Neem contact op met één van onze contactpersonen (/node/4).

Kennisplatform Integratie & Samenleving is een programma van het Verwey-Jonker Instituut (//www.verwey-jonker.nl/) en Movisie (//www.movisie.nl/).
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