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1 Samenvatting

Kinderarmoede is een ongewenst, en voor velen, onaanvaardbaar fenomeen. De redenen

hiervoor zijn enerzijds gerelateerd aan het intrinsieke belang van welzijn voor kinderen in het

hier en nu en anderzijds aan de toekomstige gevolgen van het opgroeien in armoede. Ieder kind,

zoals ieder mens, heeft het recht op een minimaal niveau van welzijn en standaard van leven.

Daarnaast weten we dat een gebrek aan welzijn tijdens de kinderjaren verregaande negatieve

gevolgen kan hebben voor de ontwikkeling van het kind en standaard van leven als volwassene.

Metingen van de situatie van kinderarmoede zijn cruciaal om een inzicht te krijgen in de

verschillende facetten van het probleem en om mogelijke oplossingen te kunnen formuleren in

de vorm van beleid. De erkenning van dit belang heeft in het afgelopen decennium geleid tot een

groeiend aantal studies naar kinderarmoede en de meting ervan. Dit proefschrift behandelt drie

verschillende onderwerpen met betrekking tot kinderarmoede en de meting en bestrijding ervan.

Het bouwt daarbij op bestaande studies en draagt bij aan het onderzoeksspectrum door nieuwe

inzichten toe te voegen aan de academische en beleidsdiscussie. Ten eerste bespreekt het

proefschrift het belang van definitie en een duidelijk keuzeproces in de ontwikkeling van

maatstaven voor kinderarmoede en wordt er een generiek constructie proces voorgesteld. Ten

tweede wordt het generieke constructie proces getoetst doormiddel van een toepassing op data

van Vietnam en wordt er een uitgebreide empirische analyse van de kinderarmoede in Vietnam

gegeven. Deze empirische studie biedt een gedetailleerd inzicht in de specifieke situatie in

Vietnam zowel als een voorbeeld voor soortgelijke analyses. Als laatste worden de verschillen in

uitkomsten van het gebruik van monetaire versus multidimensionele maatstaven van

kinderarmoede onderzocht en besproken vanuit een onderzoeks- zowel als beleidsperspectief.

Een overzicht van bestaande studies naar kinderarmoede maakt duidelijk dat veel van de

gebruikte methoden en maatstaven op een impliciete en onduidelijke manier zijn ontwikkeld. En

dat terwijl er veel keuzes gemaakt dienen te worden in de constructie van een methode om

kinderarmoede te meten, zoals over het concept, welvaartsaggregaat en gebruik van

armoedelijnen. Een gebrek aan inzicht in de processen die de uiteindelijke keuzes tot stand

brengen kan tot een onjuist begrip en interpretatie van de situatie met betrekking tot

kinderarmoede leiden. Inzicht in de keuze processen die ten grondslag liggen aan de constructie

van armoede methoden en maatstaven zowel als duidelijkheid over de argumenten voor het

maken van bepaalde beslissingen kan deze problemen voorkomen en een juist begrip van de

situatie bevorderen. In dit proefschrift wordt een generiek constructie proces voorgesteld dat

dient als een richtlijn voor degenen die een methode voor de meting van kinderarmoede

ontwikkelen. Dit generieke constructie proces is afgeleid van een analyse van bestaande studies



en de impliciete keuze processen gemaakt in deze studies. Het volgen van het generieke

constructie proces als richtlijn leidt tot een expliciete discussie rond de keuzes die gemaakt

moeten  worden  met  betrekking  tot  de  verschillende  stappen  in  het  proces.  Deze  stappen

omvatten de identificatie van het doel en de reden voor de specifieke meting en studie van

kinderarmoede, de formulering van een conceptueel kader van kinderarmoede, de selectie van

domeinen en indicatoren die het conceptuele kader vertegenwoordigen en de constructie van

armoede cijfers. De keuze in ieder van deze stappen is afhankelijk van de keuze die gemaakt is in

de voorgaande stappen, vandaar dat het van belang is iedere stap in de voorgestelde volgorde

gedetailleerd te overwegen. Het voorgestelde generieke constructie proces in dit proefschrift

vormt een bijdrage aan het onderzoeks- zowel als beleidsdebat met betrekking tot

kinderarmoede.

Naast een theoretische discussie over het generieke constructie proces, wordt deze ook

toegepast op de situatie in Vietnam. Vervolgens wordt nationale enquête data over, onder andere,

huishoudinkomen, onderwijs, gezondheidszorgen en levensomstandigheden gebruikt om de

ontwikkelde multidimensionele methode te testen en een uitgebreid armoede profiel van

Vietnamese kinderen te verkrijgen. Dit armoede profiel bevat naast informatie over

multidimensionele armoede ook cijfers over monetaire kinderarmoede, onderverdeeld naar

geslacht, regio, landelijke versus stedelijke gebieden, etniciteit en leeftijdgroep. Ook bevat dit

proefschrift een onderzoek naar de distributie van kinderarmoede over de verschillende

bevolkingsgroepen in Vietnam en een analyse van de relatie tussen het sociale bijstandssysteem

en kinderarmoede in het land. Daarmee draagt het bij aan de conceptuele zowel als empirische

discussie over kinderarmoede in de specifieke context van Vietnam. Bovendien zijn een aantal

aspecten ook relevant in buiten deze context en van meer algemene waarde.

De toepassing van het generieke constructie proces heeft geleid tot de ontwikkeling van

een transparante en weloverwogen methode voor de meting van kinderarmoede in Vietnam. De

multidimensionele maatstaf is contextspecifiek (in tegenstelling tot generiek en toepasbaar in

andere  landen  of  regio’s),  gericht  op  uitkomsten  (in  tegenstelling  tot  “input”  zoals

beleidsfinanciering of aanwezige infrastructuur) en gericht op de situatie van kinderen zelf (in

tegenstelling tot een focus op huishoudniveau). De geïdentificeerde dimensies binnen de

maatstaf zijn onderwijs, gezondheid, onderdak, water en sanitaire voorzieningen, kinderarbeid,

vrije tijdsbesteding en sociale integratie en bescherming. Binnen deze dimensies zijn vervolgens

indicatoren geïdentificeerd op basis van discussies met beleidsmakers, achtergrondliteratuur,

publieke consensus documenten (zoals de Millennium Development Goals en het

Kinderrechtenverdrag) en de beschikbare enquête data. Aggregatie van de informatie op

indicator en dimensie niveau wordt vervolgens geaggregeerd om de armoede situatie voor alle

kinderen in Vietnam te schatten. Doormiddel van de expliciete discussie rondom de ontwikkeling

van de armoedemaatstaf zullen de uitkomsten beter te begrijpen en te interpreteren zijn. De



wijze waarop de Vietnam-specieke maatstaf voor kinderarmoede is ontwikkeld kan bovendien

dienen als voorbeeld voor andere studies. De constructie van geaggregeerde armoede

schattingen heeft naast een meting van de frequentie van armoede bovendien geleid tot een

meting van de diepte en sterkte van armoede. De specifieke methoden voor de meting van de

diepte en sterkte van kinderarmoede verschillen van eerder voorgestelde methoden in andere

studies en zijn ook toepasbaar in contexten buiten de Vietnamese context.

De  empirische  uitkomsten  van  de  analyse  in  dit  proefschrift  leiden  tot  een  aantal

interessante conclusies met betrekking tot kinderarmoede in Vietnam, de specifieke

bevolkingsgroepen die getroffen worden, hun karakteristieken en mate en vorm van armoede. Er

is  weinig  tot  geen  bewijs  voor  ongelijkheid  tussen  jongen  en  meisjes  maar  er  bestaan  grote

verschillen tussen kinderen die in stedelijke of landelijke gebieden of verschillende regio’s wonen

en tussen groepen met verschillende etniciteit. Kinderen die in landelijke gebieden of in de

noordelijke, bergachtige regio’s wonen zowel als de kinderen van een etnische minderheidsgroep

hebben een grotere kans getroffen te worden door armoede in zowel multidimensionele en

monetaire zin. De specifieke karakteristieken van het individuele kind, het huishouden of hoofd

van het huishouden kunnen bijdragen aan een vermindering of vergroting van het risico voor een

kind  om  arm  te  zijn  maar  dit  is  sterk  afhankelijk  van  de  specifieke  armoede  maatstaf

(multidimensioneel  of  monetair)  en  of  een  kind  in  een  landelijk  of  stedelijk  gebied  woont.  Het

belang  van  het  onderwijsniveau  en  de  positie  in  de  arbeidsmarkt  van  het  hoofd  van  het

huishouden  blijkt  echter  van  groot  belang  voor  de  verkleining  van  het  armoede  risico  in  alle

gevallen. De grootste problemen die kinderen in Vietnam ondervinden betreffen de dimensies

van  onderdak,  water  en  sanitair  en  vrije  tijdsbesteding.  Uit  de  analyse  van  het  sociale

bijstandssysteem in Vietnam blijkt dat dit weinig tot geen invloed heeft op de situatie van

kinderarmoede in Vietnam.

Een centraal thema in het gevestigde debat over de meting van armoede is de spanning

tussen monetaire en multidimensionele armoede maatstaven. De monetaire meting van armoede

gebeurt al ruim een eeuw maar heeft een aantal conceptuele en technische tekortkomingen en

nadelen. Veelal als gevolg van deze tekortkomingen is men in de jaren tachtig van de vorige eeuw

begonnen met de ontwikkeling van multidimensionele armoede maatstaven. Hoewel onderzoek

op dit gebied dus nog redelijk nieuw is in vergelijking met die van monetaire armoede, stuiten de

bestaande studies ook op conceptuele en technische hindernissen in de meting van

multidimensionele armoede. Naast de fundamentele verschillen in concept en methode die de

monetaire en multidimensionele armoede maatstaven van elkaar onderscheiden, leiden

empirische resultaten ook tot verschillende conclusies met betrekking tot kinderarmoede. De

verschillen  in  conclusies  als  gevolg  van  het  gebruik  van  monetaire  versus  multidimensionele

maatstaven is van belang voor zowel het onderzoeks- als beleidsveld.



Zoals gezegd kent de monetaire manier van armoedemeting conceptuele en

methodologische bezwaren en is de ontwikkeling van multidimensionele maatstaven van

armoede veelal een reactie op deze bezwaren. Multidimensionele methoden worden op hun

beurt echter weer geplaagd door een gebrek aan data en het intuïtieve gebruik van metingen en

maatstaven. Gegeven dat beide methoden stuiten op problemen die conceptueel en

methodologisch van aard zijn, kan het gebruik van een combinatie van methoden voor de meting

van kinderarmoede de tekortkomingen van de andere methode compenseren. Het

gecombineerde gebruik van methoden voor de meting van kinderarmoede kan vervolgens

voorkomen dat studies, of hun resultaten, worden afgewezen puur op basis van conceptuele en

methodieke bezwaren. Empirische resultaten onderschrijven het belang van een gecombineerd

gebruik van kinderarmoede maatstaven. Monetaire armoede blijkt zwak gecorreleerd met

multidimensionele armoede en zijn beiden armoedemaatstaven slechte “proxies” voor elkaar. De

groep kinderen die wordt geïdentificeerd als arm in monetaire zin is slechts gedeeltelijk

hetzelfde als de groep kinderen die wordt geïdentificeerd in multidimensionele zin, suggererende

dat beide methoden verschillende vormen van armoede identificeren. De kinderen die arm

worden bevonden in monetaire zowel als multidimensionele zin kunnen als “ultra-arm”

beschouwd worden aangezien hun diepte en sterkte in monetaire en multidimensionele zin het

grootste is. Het simultane gebruik van armoede maatstaven leidt dus tot een zorgvuldigere

analyse van de situatie van kinderarmoede vanuit een conceptueel en theoretisch zowel als

empirisch oogpunt.

De bevinding dat het gebruik van verschillende armoedemaatstaven kan leiden tot de

identificatie van verschillende groepen kinderen en dus tot uiteenlopende conclusies is niet

alleen van belang voor de onderzoekswereld maar zeker ook voor de beleidswereld. Het belang

van deze resultaten in een beleidscontext heeft twee kanten. Ten eerste leiden deze resultaten tot

het inzicht dat conclusies van beleidsevaluaties op basis van slechts één armoedemaatstaf sterk

afhankelijk zijn van de gekozen armoedemaatstaf. Men kan dus een specifieke armoedemaatstaf

kiezen voor de evaluatie van beleid die ten gunste is van het specifieke beleid en daarbij minder

gunstige uitkomsten negeren. Dit kan gelden op een landelijk of algemeen niveau of voor

specifieke bevolkingsgroepen. Het gecombineerde gebruik van armoedemaatstaven kan deze

potentiële vertekening van beleidsresultaten gedeeltelijk wegnemen en een zuiverder beeld van

de daadwerkelijke uitkomsten schetsen. Ten tweede wijzen de resultaten in dit proefschrift erop

dat het richten van beleidsinitiatieven of toekennen van uitkeringen op basis van slechts één

armoedemaatstaf leidt tot de uitsluiting van groepen kinderen met een bepaalde mate van

armoede of kwetsbaarheid die niet door de specifieke armoedemaatstaf wordt onderkend.

Aangezien kinderen van specifieke bevolkingsgroepen of wonende in bepaalde gebieden een

grotere kans hebben om door slechts één van de armoedemaatstaven als arm te worden

aangemerkt, hebben zij een grotere kans op marginalisatie en uitsluiting van beleidsinitiatieven.

Het gebruik van complementaire armoedemaatstaven kan leiden tot een coherenter beleid met



minder uitsluiting van kwetsbare groepen kinderen van beleidsinitiatieven als gevolg. In andere

woorden, doormiddel van de verbetering van beleidsevaluaties zowel als de identificatie van

arme en kwetsbare groepen kan er beter vorm gegeven worden aan beleid dat erop is gericht

kinderarmoede uit de wereld te helpen.


