jeugd - armoede - sport
Eén op de negen kinderen (0-17 jaar) leeft in een huishouden met onvoldoende geld
voor kleding, vervoer en sociale activiteiten als sport en cultuur1. Welke invloed kan
sport en bewegen hebben op hun leven? En wat kan de gemeente hierin betekenen?
Deze factsheet helpt je op weg.
Maatschappelijk meedoen is een van de basisrechten van een kind. Het percentage kinderen dat
onvoldoende maatschappelijk meedoet is echter veel hoger in bijstandsgezinnen (48%) dan in nietarme gezinnen (21%)2. Sport is een geliefde vorm van maatschappelijk meedoen onder kinderen5.

BEWEGEN & ARMOEDE

1.400.000

Kinderen die in hun omgeving niet of nauwelijks in aanraking
komen met personen die sporten of waarde hechten aan
sport, zijn minder geneigd te sporten. Ouders zijn belangrijke
rolmodellen. Onvoldoende ervaring met de sportcultuur kan
ervoor zorgen dat ouders kinderen onvoldoende stimuleren
naar een sportvereniging te gaan.3

mensen leven in armoede

Een tekort aan financiële middelen (voor o.a. lidmaatschap,
kleding, passend vervoer) is een belangrijke risicofactor voor
een achterblijvende sportdeelname.3

% van de leeftijdsgroep dat leeft
in armoede

12%

Risicofactoren als financiële positie, afkomst, gezinssamenstellingen en opleidingsniveau van de ouders zijn nauw met
elkaar verweven.3
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Er is een sterke samenhang tussen opleidingsniveau en
sportdeelname (op volwassen leeftijd). Onder hoog opgeleiden zijn meer sporters dan onder laag opgeleiden4

Armoede is onder kinderen (relatief) het hoogst

SPORTLIDMAATSCHAP VAN
KINDEREN

georganiseerde sport
biedt kansen

arme gezinnen

Kennismaken met leeftijdsgenoten4
Structuur4

44%

Vriendschap & sociaal netwerk4
Normen en waarden in sport en maatschappij leren4

niet-arme gezinnen

Ontwikkeling fysieke en mentale gezondheid6

77%

Sociaal- emotionele ontwikkeling, zoals zelfvertrouwen6

Hoe breng je als gemeente
kinderen in armoede in beweging?7
Ontwikkel een visie met een integrale aanpak
van armoede onder kinderen.
Geef kinderen een stem in ontwerp en uit
voering van beleid.
Stel een kindpakket ter beschikking met
(naast basisbehoeften) bijvoorbeeld zwemlessen en sportactiviteiten ter verhoging van
maatschappelijke participatie.
Zet professionals in die kinderen dagelijks zien
en bereiken (onderwijs, jeugdzorg,
wijkteams etc.)
Gebruik bestaande, succesvolle voorzieningen
Verbeter de toegankelijkheid van voorzieningen en maak een aanvraag indienen
eenvoudig
Monitor het gebruik van de voorzieningen
Arme kinderen wonen vooral in steden8
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‘Klijnsma’-gelden

Sportimpuls
Jeugd in lage
inkomensbuurten

• Betaalt contributie van de sportclub voor kinderen die dit om financiele redenen zelf niet kunnen.    
• Bereikt meer dan 40.000 kinderen door het hele land.   
• Door inzet van honderden vrijwilligers en een aantal professionele krachten.
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Meer weten?

Neem contact op met Dorien Dijk (dorien.dijk@kcsport.nl, 06 21649593) of
Rebecca Beck (rebecca.beck@kcsport.nl, 06 31641205)
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