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Abstract 

Families living in poverty may experience difficulties in seeking the right help. The 

Voedselbank Stad Groningen believes it is important that this help is accessible and wants to 

investigate how it can be better connected to the support needs of these families. The following 

research question has been formulated for this purpose: How can families who come to the 

Voedselbank Stad Groningen be supported in their needs in the field of growing children? 

Interviews were conducted to gain insight into the support needs of parents in poverty and the 

way in which the Voedselbank Stad Groningen can support this. Five participants took part in 

the study, who have children and who visit the Voedselbank Stad Groningen every week. The 

interviews were analyzed thematically. The results showed that the participants have a need for 

food supply that matches their family situation, support in the raising of children and support 

for the participants' mental well-being. In addition, in order to meet the support needs, there is 

a benefit from more knowledge and information about aid organizations in Groningen. Current 

research shows that little is known about this among the participants. A recommendation for 

the Voedselbank Stad Groningen is that more publicity may be created about other aid 

organizations. Due to the sample size, the results cannot be generalized and no conclusions can 

be drawn about whether the group of participants is representative of the target group. It is 

therefore recommended to conduct a follow-up study with a larger sample so that the results 

can be generalized. 

 

Keywords: families, children, poverty, support needs, food supply, aid organizations 
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Inleiding 

De gevolgen van opgroeien in armoede 

In 2019 leefden in Nederland 251.000 kinderen onder de armoedegrens (NJi, 2020). Elke dag 

ervaren deze kinderen de nadelige gevolgen van armoede binnen het gezin. Uit onderzoek van 

Wagmiller en Adelman (2009) komt naar voren dat kinderen die opgroeien in armoede een 

grotere kans hebben om later zelf onder de armoedegrens te leven. Bovendien kan het leven in 

armoede bij zowel volwassenen als kinderen zorgen voor psychische klachten (Evans, 2016). 

Daarnaast kan er sprake zijn van stress, een hogere mate van gedragsproblematiek, gevoelens 

van hulpeloosheid en een verminderd korte termijngeheugen (Noble, McCandliss & Farah, 

2007; Peterson, Maier & Seligman 1993). In het onderzoek van Noble en collega’s (2015) komt 

naar voren dat de sociaal economische status, waaronder het opleidingsniveau, beroep en 

inkomen van ouders, mogelijk geassocieerd wordt met de ontwikkeling van hersengebieden bij 

kinderen die van belang zijn voor de taalontwikkeling, executieve functies en ruimtelijke 

vaardigheden. Bovendien geeft Woolfolk (2016) aan dat stress ervoor zorgt dat het lastiger is 

om nieuwe informatie te leren; hierdoor zijn de risico’s op lagere schoolprestaties en het 

vroegtijdig verlaten van school groter. De effecten van opgroeien in armoede kunnen invloed 

hebben op het welbevinden van kinderen (Cooper & Stewart, 2013; Van Geuns et al., 2019). 

Deze kinderen kunnen zich door de financiële situatie ongelukkig voelen, met het gevolg dat 

zij hun leven mogelijk negatiever beoordelen dan kinderen die niet in armoede leven 

(Kalverboer, 2017). 

Het leven in armoede kan bij kinderen zorgen voor problemen in het aangaan van sociale 

relaties, angst en verdriet (Dearing, 2008; Ridge, 2011). De meeste kinderen begrijpen goed 

wat de impact is van armoede binnen hun gezin en welke onzekerheden het met zich meebrengt 

(Hoff, 2017). Zo kan armoede binnen het gezin ervoor zorgen dat er materiele tekorten zijn, 

bijvoorbeeld het hebben van een eigen slaapkamer, nieuwe kleding en andere essentiële 

producten. In tegenstelling tot leeftijdsgenoten, zijn deze kinderen en hun ouders financieel 

vaak niet in staat om kapotte spullen te vervangen voor iets nieuws. Deze materiele achterstand 

heeft ook invloed op sociaal gebied. Zo bleek uit het onderzoek van Ridge (2011) dat kinderen 

het belangrijk vinden om bij een groep te horen en geaccepteerd te worden, wat soms gepaard 

gaat met het hebben van bepaalde spullen. Deze kinderen nemen over het algemeen minder deel 

aan culturele of vrijetijdsactiviteiten, omdat daar minder geld beschikbaar voor is. Dat zorgt 

voor een grotere kans op sociale uitsluiting vergeleken met kinderen die niet in armoede leven 

(Hoff, 2017). 
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Ondersteuningsbehoeften van gezinnen in armoede 

Er bestaan meerdere initiatieven in Nederland om de problemen van armoede aan te pakken en 

om gezinnen in armoede te ondersteunen in hun behoeften. Zo worden er vanuit de overheid 

bepaalde maatregelen getroffen om armoede te bestrijden, zoals mensen die bijstand ontvangen 

te begeleiden naar een vaste baan (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, z.d.). 

Daarnaast bestaan er ook onafhankelijke organisaties die zich inzetten voor gezinnen in 

armoede, zoals de Voedselbanken in Nederland. De economische zelfredzaamheid van ouders 

vergroten zou een structurele aanpak kunnen zijn om armoede tegen te gaan in gezinnen 

(Jungman & Wesdorp, 2017). Bij economische zelfredzaamheid zijn mensen minder 

afhankelijk van organisaties en hulpverlening en kunnen zij zichzelf financieel redden. 

Economische zelfredzaamheid bestaat uit vijf levensdomeinen: familiestabiliteit, welzijn 

(psychisch en fysieke gezondheid en sociale steun), onderwijs en training, financieel 

management (schulden en sparen) en werk.  

Uit onderzoek komen diverse ondersteuningsbehoeften van gezinnen in armoede naar 

voren (Canali et al., 2019; Van Geuns et al., 2019). Deze gezinnen kunnen gebaat zijn bij 

praktijkgerichte oplossingen die zij direct kunnen toepassen op actuele problemen (Van Geuns 

et al., 2019). Ten eerste kan er bijvoorbeeld behoefte zijn aan een persoon die helpt bij de 

boekhouding, waardoor er meer duidelijkheid komt in de huidige financiële situatie. Ten tweede 

wordt het als prettig ervaren wanneer gezinnen in armoede iemand in hun omgeving hebben 

die dient als morele steun, vraagbaak of contact opneemt met hulporganisaties (Van Geuns et 

al, 2019). Ten slotte geven ouders in het onderzoek van Canali en collega’s (2019) aan dat zij 

het meest gebaat zijn bij ondersteuning in de vorm van zorg. Enkele voorbeelden hiervan zijn 

een verzorgingstehuis voor ouderen, een kinderdagverblijf en het verlagen van de kosten 

hiervan (Canali et al., 2019). Deze oplossingen kunnen ervoor zorgen dat het zoeken naar hulp 

toegankelijker wordt, waardoor gezinnen in armoede voorzien kunnen worden in hun 

ondersteuningsbehoeften.  

 

De Voedselbank 

In Nederland zijn er meerdere organisaties actief die gezinnen in armoede willen ondersteunen, 

waarvan de Voedselbank één is. In 2002 opende de eerste Voedselbank in Nederland, en in 

2019 werden al 151.000 mensen geholpen met een voedselpakket. De Voedselbanken in 

Nederland zijn onafhankelijke organisaties die worden gerund door vrijwilligers 

(Voedselbanken Nederland, 2020) en zij hebben het doel om een bijdrage te leveren aan het 
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verhelpen van armoede en tegelijkertijd voedselverspilling tegen te gaan (Voedselbank stad 

Groningen, 2020).  

De voedselhulp die een klant van de Voedselbank ontvangt is in principe maximaal drie 

jaar (Voedselbanken Nederland, z.d.). Om de zelfredzaamheid van de klanten te bevorderen 

zien de Voedselbanken in Nederland erop toe hoe de klanten zo snel mogelijk onafhankelijk 

kunnen worden van de Voedselbanken; dit gebeurt allemaal in samenwerking met lokale 

organisaties. Bij de Voedselbank Stad Groningen (2020) is er een tienpuntenplan opgesteld om 

de zelfredzaamheid van mensen in armoede te verbeteren. Hierin staan de belangrijkste 

oorzaken van armoede beschreven, geclusterd in drie thema’s: schuldhulpverlening, verbinding 

en kinderen. Over dit laatste thema benoemt de Voedselbank Stad Groningen (2020) dat het 

van belang is dat kinderen niet worden geremd in hun persoonlijke ontwikkeling. 

 

Belemmeringen bij het zoeken naar hulp 

Gezinnen die steun ontvangen van de Voedselbank, hebben vaak een bepaalde hulpvraag of 

ondersteuningsbehoeften. Bij het zoeken naar de juiste hulpverlening, ervaren personen die in 

armoede leven een aantal moeilijkheden om verschillende redenen. Ten eerste komt uit 

onderzoek van Jungman en Wesdorp (2017) naar voren dat het vinden van passende 

hulpverlening moeilijk toegankelijk kan zijn. De gezinnen die gebaat zijn bij de hulp van 

hulporganisaties, weten niet altijd welke mogelijkheden er allemaal zijn (Jungman & Wesdorp). 

Het kan namelijk voorkomen dat er beperkte kennis is van de juiste hulporganisatie, dat de 

informatie ontoereikend is, er sprake is van een taalbarrière of dat het aanmeldproces te 

omslachtig is voor mensen die in armoede leven (Anthony et al., 2011). 

Ten tweede kan er sprake zijn van schaamte als gevolg van armoede (Hoogland & Berg, 

2016). Wanneer mensen gebruik willen maken van hulpverlening, moet in sommige gevallen 

eerst worden vastgesteld dat zij daadwerkelijk in armoede leven: dit kan voor velen als een 

vervelende stap worden ervaren. De voordelen van hulpverlening wegen niet op tegen het 

gevoel van schaamte, en hierdoor vragen mensen mogelijk niet om hulp (Walker et al., 2013). 

Daarnaast komt uit het panelonderzoek van de Voedselbank Stad Groningen (2020) naar voren 

dat enkele deelnemers als gevolg van schaamte niet open zijn over hun situatie en vinden het 

lastig om hulp te vragen. Het is volgens de Voedselbank Stad Groningen van belang dat niet 

alleen ouders, maar ook kinderen zich niet langer schamen voor hun situatie, zodat het voor hen 

gemakkelijker wordt om hulp te zoeken. 
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Ten slotte is stress een grote factor van invloed op de zelfredzaamheid van ouders, het 

kan namelijk een groot deel van de capaciteit om na te denken innemen (Jungman & Wesdorp, 

2017). Omdat er door de stress beslag wordt gelegd op de denkcapaciteit van mensen die in 

armoede leven, komt de focus voornamelijk te liggen op primaire zaken. Dit heeft tot gevolg 

dat het vermogen om hun eigen situatie te verbeteren wordt beperkt. Bovendien lijkt er in de 

hersenen minder ruimte te zijn voor het opbrengen van aandacht, het vasthouden aan plannen 

of het kunnen weerstaan van verleidingen. Dit leidt vaak tot het maken van minder doordachte 

keuzes (Van Geuns et al., 2019). Deze minder doordachte keuzes kunnen niet alleen een gevolg 

zijn van leven in armoede, maar deze kunnen ook de oorzaak zijn van nog grotere financiële 

problemen (Mullainathan & Shafir, 2013). 

 

Onderzoeksvraag 

Kinderen en ouders die in armoede leven kunnen veel nadelige gevolgen hiervan ervaren. In 

Nederland bestaan er meerdere organisaties die zich inzetten voor gezinnen in armoede, met als 

doel dat deze gezinnen uiteindelijk minder afhankelijk kunnen zijn van hulpverlening op 

financieel gebied. Echter, er zijn een aantal factoren die ervoor zorgen dat het voor deze ouders 

moeilijk kan zijn om de juiste hulp te vinden. De Voedselbank Stad Groningen vindt het 

belangrijk dat het zoeken naar de juiste hulp toegankelijk is voor deze ouders en wil daarom 

onderzoeken hoe zij nog beter kunnen aansluiten op hun ondersteuningsbehoeften. Daarom is 

de volgende onderzoeksvraag opgesteld: Op welke wijze kunnen gezinnen die bij de 

Voedselbank Stad Groningen komen, ondersteund worden in hun behoeften op het gebied van 

opgroeiende kinderen?  

Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, zijn er twee deelvragen opgesteld.  

Deelvraag 1: Wat zijn ondersteuningsbehoeften van gezinnen bij de Voedselbank Stad 

Groningen op het gebied van opgroeiende kinderen? 

Deelvraag 2: Op welke manier kan de Voedselbank Stad Groningen deze gezinnen 

ondersteunen in hun behoeften? 

 

Onderzoeksmethode 

Design 

Om de ondersteuningsbehoeften van gezinnen in armoede in kaart te brengen, werd er een 

kwalitatief onderzoek uitgevoerd waarbij een semigestructureerd interview is ingezet. De 

resultaten zijn thematisch geanalyseerd. 
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Steekproef 

De doelpopulatie van het onderzoek waren ouders die onder de armoedegrens leven en gebruik 

maken van een Voedselbank. Daarnaast waren inclusiecriteria voor het onderzoek dat de ouder 

één of meerdere kinderen heeft die thuiswonend zijn en wekelijks naar de Voedselbank stad 

Groningen gaat. Voor dit onderzoek werd een gelegenheidssteekproef uitgevoerd om 

participanten te werven. De klanten van de Voedselbank Stad Groningen zijn benaderd op het 

moment dat zij hun boodschappen kwamen ophalen. Aan het interview hebben in totaal vijf 

participanten1 meegedaan.  

 De participanten zijn vanuit verschillende organisaties doorverwezen naar de 

Voedselbank Stad Groningen: twee participanten zijn via het WIJ-team bij de Voedselbank 

Stad Groningen terechtgekomen, en een andere participant kreeg gezinsondersteuning vanwege 

haar lichamelijke beperking en heeft zich via deze weg aangemeld bij de Voedselbank Stad 

Groningen. Daarnaast is er een participant die door een hulpverlener van een zorginstelling 

werd gewezen op de Voedselbank Stad Groningen. De participanten kwamen hier variërend 

van een half jaar tot drie jaar. Alle participanten gaven aan dat zij te maken hadden met 

financiële problematiek, waarin verschillende aspecten een rol hebben gespeeld. Er waren 

bijvoorbeeld moeilijkheden met de kindertoeslagen, het betalen van de huur en het verkopen 

van een zaak.  

 De gezinssituatie van elke participant verschilde, er waren twee ouders waarvan alle 

kinderen thuiswonend waren, ouders waarvan sommige kinderen thuis woonden en ouders 

waarvan het kind begeleid woonde. Eén van deze kinderen woonde in een meeleefgezin, dit is 

een gezin waarin het kind regelmatig komt ter ondersteuning van de ouder. Naast het aantal 

kinderen, verschilden ook de leeftijden van de kinderen. Dit varieerde in de leeftijd van 2 tot 

21 jaar. De gezinskenmerken van de participanten zijn weergegeven in Tabel 1.  

 

  

 
1 In de resultaten wordt op de volgende manier verwezen naar de participanten: P1, P2, P3, P4 en P5. Bij de 

beschrijving van de participanten is niet verwezen naar de specifieke persoon in verband met 

privacyoverwegingen. 
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Tabel 1 

Data van de gezinssamenstelling en hulporganisaties in Groningen 

Participant Aantal kinderen Leeftijd 

kinderen in 

jaren 

Burgerlijke staat Aantal jaar bij 

Voedselbank 

1 3 2, 5, 7 Alleenstaand 1 

2 4 5, 6, 13, 18 Alleenstaand 3 

3 2 13, 14 Getrouwd 3 

4 2 11, 19 Alleenstaand 0,5 

5 2 20, 21 Getrouwd 2 

 

Instrument  

De participanten van het onderzoek werden geïnterviewd om de ondersteuningsbehoeften van 

ouders met betrekking tot het opgroeien van kinderen te inventariseren. De perspectieven van 

de participanten zijn in kaart gebracht door middel van een semigestructureerd interview met 

zowel open als gesloten vragen (zie Bijlage 1). De vragen die betrekking hadden op de 

ondersteuningsbehoeften van ouders zijn tot stand gekomen met behulp van literatuur van 

Jungman en Wesdorp (2017) en Van Geuns en collega’s (2019) en het panelonderzoek van de 

Voedselbank Stad Groningen (2020). Een voorbeeld van deze vragen is: Zijn er, naast de 

organisaties, ook (vertrouwens)personen in uw omgeving die u ondersteunen? Daarnaast zijn 

er gesprekken gevoerd met vrijwilligers van de Voedselbank om tot een complete vragenlijst te 

komen voor het huidige onderzoek. Voor het afnemen van het interview, werd er aan de 

participanten uitgelegd wat de opbouw van het interview was. De interviewvragen gingen over 

hun behoeften op het gebied van opgroeiende kinderen en welke hulp ze nodig hadden van 

hulporganisaties in Groningen. Om inzicht te krijgen in hoe de Voedselbank Stad Groningen 

eventueel kan aansluiten op de ondersteuningsbehoeften van de participanten en hoe zij kunnen 

doorverwijzen naar andere organisaties, is er ook in kaart gebracht bij welke organisaties de 

participanten al bekend waren. Participanten konden bij 36 verschillende organisaties aangeven 

of zij deze kenden en welke thema’s ze het belangrijkste vonden. Deze organisaties waren 

onderverdeeld in zeven thema’s: kleding, wonen, kinderen, financiën, sport, vrije tijd en 

algemene hulp.  

 

Procedure 

Op de locatie bij de Voedselbank Stad Groningen zijn klanten van de Voedselbank benaderd 

om deel te nemen aan een onderzoek vanuit de Rijksuniversiteit Groningen. Zij zijn voor het 
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interview geïnformeerd over het onderwerp en het doel van het onderzoek. Deelnemen aan het 

onderzoek was vrijwillig en participanten konden stoppen wanneer zij dit aangaven. Wanneer 

zij toestemming hadden gegeven via het toestemmingsformulier om mee te werken aan het 

onderzoek, werd op de locatie van de Voedselbank Stad Groningen of bij de participant thuis 

een interview van ongeveer vijftien tot dertig minuten afgenomen. Alle data van de 

participanten werd geanonimiseerd en alleen gebruikt voor de doelstelling van het onderzoek. 

Hierdoor is de data niet herleidbaar naar een participant. De geanonimiseerde data wordt 

minimaal tien jaar lang bewaard in een beveiligde opslag van de Rijksuniversiteit Groningen. 

Om de verzamelde data om te zetten in resultaten, werd gewerkt binnen het systeem van de 

Rijksuniversiteit, zodat er op een verantwoorde manier met de data werd omgegaan. Het 

onderzoeksvoorstel werd in maart 2021 goedgekeurd door de ethische commissie van de 

Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. 

 

Analyse 

Om te onderzoeken wat de ondersteuningsbehoeften van de participanten zijn en om de data te 

analyseren, is in het onderzoek de QUAGOL-methode (Qualitative Analysis Guide of Leuven) 

toegepast (Dierckx de Casterlé, 2012). De thema’s zijn op een inductieve manier tot stand 

gekomen: door interviews af te nemen, is er nieuwe informatie bekend over het huidige 

onderwerp. De QUAGOL-methode bestaat uit tien fasen.  

In de eerste fase werden de interviews getranscribeerd aan de hand van een opname. 

Wanneer de interviews getranscribeerd waren, werden ze grondig doorgelezen en herlezen om 

bekend te raken met de data. Na het grondig doorlezen van de interviews, werd in fase twee een 

korte samenvatting van elk interview opgeschreven. In deze samenvatting zijn parafrases en 

andere delen tekst verzameld die betrekking hadden op de onderzoeksvraag. In grote lijnen 

werd opgeschreven waar de participanten in het dagelijks leven mogelijk problemen ervoeren 

en welke ondersteuningsbehoeften de participanten hadden. In de derde fase werd de 

samenvatting omgezet naar thema’s die passen binnen een interviewschema. Dat betekent dat 

op een abstractere manier naar het interview werd gekeken. De belangrijkste thema’s die 

betrekking hadden tot de onderzoeksvragen werden gemarkeerd. Dit waren de thema’s ‘Aanbod 

van de Voedselbank Stad Groningen’, ‘Ondersteuning in de opvoeding’ en ‘Contact met 

hulporganisaties’. Per thema is gekeken welke hulpbehoefte er werd genoemd door de 

participanten. In fase vier werd er gekeken door de onderzoeker of de thema’s een goede 

weerspiegeling waren van het antwoord op de onderzoeksvraag, of dat er andere belangrijke 

thema’s waren die meegenomen werden. In fase vijf werd er constant een vergelijking gemaakt 
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tussen en binnen de verschillende interviews. In fase zes vond het coderen plaats. Er werd een 

lijst opgesteld met de thema’s Aanbod van de voedselbank, Contact met hulporganisaties en 

Ondersteuning in de opvoeding. In fase zeven werden alle relevante tekstfragmenten uit het 

interview gekoppeld aan de juiste code. Dit gebeurde met behulp van het codeerprogramma 

Atlas.ti, waarin alle uitspraken van de participanten die betrekking hadden op de 

onderzoeksvraag en de bijbehorende code aan elkaar zijn gekoppeld. Deze codes geven de 

ondersteuningsbehoeften van de participanten weer. Een voorbeeld van een code die is gebruikt 

bij het analyseren van de interviews is ‘Hulporganisatie contact’. Onder deze code vielen alle 

uitspraken die betrekking hadden op hoe het contact verloopt met hulporganisaties in 

Groningen. Vervolgens is er in fase acht op een abstracter niveau gekeken welke centrale 

thema’s op het gebied van ondersteuningsbehoeften bij de codes horen. De thema’s zijn in deze 

fase van het analyseren samengevoegd en opgesplitst. In deze fase is er een thema bijgekomen, 

namelijk ‘Financiële problematiek’. In fase negen werden de losstaande thema’s samengevoegd 

tot een kader, passend bij de onderzoeksvraag. In de laatste fase zijn alle resultaten beschreven 

aan de hand van de thema’s uit fase acht.  

De resultaten zijn ingedeeld in de vier thema’s die uit de analyse zijn voortgekomen: 

‘Aanbod van de Voedselbank Stad Groningen’, ‘Financiële problematiek’, ‘Ondersteuning in 

de opvoeding’ en ‘Contact met hulporganisaties’. Alle verworven resultaten zijn op een 

kwalitatieve manier beschreven in deze vier thema’s. Naast kwalitatieve data is er ook 

kwantitatieve data verzameld: in het vierde thema ‘Contact met hulporganisaties’ is procentueel 

beschreven hoeveel hulporganisaties in Groningen bij de participanten bekend zijn. Aangezien 

er vijf participanten zijn geïnterviewd, kunnen er geen uitspraken gedaan worden over de 

doelgroep van het onderzoek en dienen de resultaten voorzichtig geïnterpreteerd te worden. 

Daarom is er, naast de beschrijving per thema, ook op casusniveau gekeken naar de resultaten 

en is dit per individu beschreven. Een case studie is een manier van onderzoek doen waarbij de 

focus ligt op het bestuderen van één casus, in dit geval een groep van vijf personen (Flick, 

2014). 

 

Resultaten 

Ondersteuningsbehoeften van de participanten 

Zoals in de vorige paragraaf is behandeld, zijn uit de interviews vier centrale thema’s in 

ondersteuningsbehoeften naar voren gekomen: ‘Aanbod van de Voedselbank Stad Groningen’, 

‘Financiële problematiek’, ‘Ondersteuning in de opvoeding’ en ‘Contact met hulporganisaties’. 
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De gevonden resultaten zullen in dit hoofdstuk behandeld worden met betrekking tot de 

thema’s. 

 

Het aanbod van de Voedselbank Stad Groningen 

Drie participanten (P1, P3, P4) geven aan dat zij gebaat zijn bij het aanbod van de Voedselbank 

Stad Groningen en worden voorzien in hun behoeften op dit gebied. Twee participanten (P1, 

P3) benoemen in het interview dat zij weekgeld ontvangen van de kredietbank. Door het aanbod 

van de Voedselbank Stad Groningen lukt het hen beter om rond te komen. P1: “Het helpt mij 

met het eten en van de kinderen, en dat helpt mij zoveel.” Daarbij geeft een participant (P4) aan 

dat zij het prettig vindt dat ze de optie heeft om naar de Voedselbank Stad Groningen te gaan. 

“En ik zie het gewoon elke week als een kerstpakket wat je thuis krijgt. Dat je er in gaat 

snuffelen, oh wat heb je nou weer meegekregen. Ik vind het geweldig.” 

Diverse participanten gaven tijdens het interview aan dat het aanbod van de 

Voedselbank inhoudelijk niet altijd aansluit bij de wensen van de participanten. Een voorbeeld 

hiervan is dat het voedselaanbod niet helemaal overeenkomt met het dieet van een participant 

(P1). “Dus ik heb aan hun gezegd op het contract dat ik geen varkensvlees mag hebben, want 

ik ben moslim. Maar sommige mensen houden helemaal niet rekening mee.”  

Een tweede punt dat participanten aangaven, is dat de boodschappen die zij ontvangen 

niet altijd aansluiten op hun persoonlijke gezinssituatie (P2, P4, P5). Het aanbod van de 

Voedselbank is gebaseerd op het aantal mensen dat staat ingeschreven in een huishouden. Het 

kan voorkomen dat er gezinnen zijn waarbij er geen sprake is van een stabiele gezinssituatie. 

Het aanbod is volgens enkele participanten onvoldoende flexibel en afgestemd op de 

persoonlijke situatie. Een voorbeeld hiervan wat in de interviews naar voren kwam, was dat 

kinderen niet meer thuis woonden maar wel bleven eten bij hun ouders. P4: “Nou ik heb dan 

wel problemen met de oudste. Hij is nu uit huis, maar hij is wel elke dag bij mij.” Dit heeft tot 

gevolg dat de participant (P5) soms zelf eten bijkoopt. “Wij gaan bijvoorbeeld naar de markt 

aan het einde van de dag. Iets goedkoper.” Een andere participant (P2) gaf aan dat zij niet altijd 

genoeg heeft aan het eten wat ze krijgt, waardoor haar zoon haar ondersteunt. “Ja, en nu moet 

ik dat elke keer bijkopen. Dus nu vraag ik mijn zoon meestal.” 

 

Financiële problematiek 

De financiële problematiek die speelt bij de participanten heeft invloed op verschillende 

gebieden bij de gezinnen, zoals het mentale welzijn van de participanten, de toegankelijkheid 

van hulpverlening en in sociale situaties. Uit de interviews komt naar voren dat zorgen rondom 



12 
 

geld kunnen zorgen voor stress op meerdere levensgebieden, zoals de woonsituatie en het 

onderwijs van de kinderen (P1, P2, P3, P4). Een voorbeeld hiervan is dat een participant (P4) 

stress ervaart rondom de prijs van haar huurhuis. “En ik heb al gezegd, anders zeg ik mijn huis 

op. Dan laat ik mijn zoon bij zijn vader inschrijven en ga ik het daklozen traject in als het 

moet.” Hetzelfde geldt voor de zorgen die een participant (P2) heeft om de schoolspullen van 

haar kind. “Ik zeg ik kan het niet bekostigen. Dan word ik wel gestrest.” Daarnaast is er vanuit 

een participant (P4) behoefte aan het vinden van de juiste soort hulp voor haar probleem. “Ja 

en anders weet ik het ook niet meer. Ik sta al zeven jaar ingeschreven. Ik heb al zo veel dingen 

geprobeerd, zo veel mailtjes gestuurd. Zelfs naar de burgermeester.” Ten slotte geeft een 

participant (P3) aan dat ze het lastig vindt om overzicht te bewaren op de financiën. Zij heeft 

behoefte aan een hulporganisatie die haar daarin ondersteunt. “Maar het is meer de papieren 

en zo die je dan krijgt. Voor betalingen en dat soort dingen. Daar kan ik nog wel eens van 

blokkeren zeg maar.” 

Participanten ervaren naast de mentale klachten, ook problemen op materieel gebied als 

gevolg van financiële problematiek. Het ontbreken van bepaalde spullen of middelen zorgt 

ervoor dat bepaalde hulpverlening minder toegankelijk is voor sommige participanten (P1, P2). 

Zo geeft een participant (P1) aan dat zij door het gebrek aan de juiste vervoersmiddelen, 

moeilijker bij haar stageplek kan komen. Daarnaast is er een participant (P2) die afhankelijk is 

van het openbaar vervoer voor wanneer zijzelf of haar kind naar het ziekenhuis moet. “Ik heb 

ook wel vaak dat ik voor controle moet voor astma. En mijn zoontje heeft een heel slecht gebit 

omdat hij zoveel angst voor de tandarts heeft.” 

Ook kan de financiële problematiek een belemmering vormen op sociaal gebied, 

bijvoorbeeld op school of in de thuissituatie. Zo bestaat er een kans op sociale uitsluiting 

wegens het gebrek aan materiaal of geld voor een bepaalde activiteit. Participanten geven 

tijdens de interviews aan dat er behoefte is aan spullen voor de kinderen (P1, P2, P3). P1: “Ja 

het probleem is alleen maar als hun jarig zijn, zoals hun willen cadeautje, heb ik niet genoeg 

geld om een cadeautje te kopen.” Ten slotte is er een participant (P3) die aangeeft dat ze 

behoefte heeft aan een vakantie of uitje met haar kinderen. “Ja uitjes en vakanties vind ik ook 

belangrijk.” 

Daarentegen zijn er ook ervaringen van participanten waarin een hulporganisatie de 

participant kan voorzien in de ondersteuningsbehoeften op financieel gebied. Een participant 

(P2) geeft aan dat zij belang heeft bij financiering van activiteiten voor haar kinderen. “Ik vind 

het zo fijn dat ze van stichting leergeld ook kleding daarvan krijgen. Dus ze is helemaal blij, 

want normaal kan ik dat niet betalen natuurlijk.” 
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Ondersteuning in de opvoeding 

Twee participanten geven tijdens het interview aan dat er behoefte is aan ondersteuning in het 

opvoeden van de kinderen. Dit kan om uiteenlopende redenen gaan, zoals om het vinden van 

de juiste soort begeleiding voor kinderen op school. Een participant (P1) benoemt dat zij graag 

hulp wil voor haar dochter in de vorm van huiswerkbegeleiding, omdat het haar zelf niet lukt. 

“Ja dat wil ik helemaal graag met mijn kinderen. Niemand die mij kan helpen. Ik ben bezig, ik 

moet mijzelf helpen, ik moet mijn kinderen helpen. Dat kost helemaal te veel.” 

Een andere ondersteuningsbehoefte van een participant is het verkrijgen van de juiste 

informatie en kennis over hulporganisaties die ter ondersteuning kunnen dienen voor het gezin. 

Eén van de kinderen van een participant (P4) woont begeleid en ze maakt zich zorgen of haar 

zoon op het moment de juiste begeleiding ontvangt en op de juiste plek zit. “Hij heeft al eerder 

begeleid gewoond, maar daar zijn dikke problemen geweest, dat hij op straat stond, dus ja.” 

 

Contact met hulporganisaties 

Uit de interviews komt naar voren dat vier participanten meer behoefte hebben aan transparantie 

over de mogelijkheden en beter contact met hulporganisaties (P1, P2, P3, en P5), zodat zij 

optimaal ondersteund kunnen worden in hun behoeften. Zo geeft een participant (P2) aan in het 

interview dat zij niet op de hoogte is van de mogelijkheden bij de Voedselbank met betrekking 

tot het ophalen van de boodschappen. Ook komt het voor dat een participant (P2) zich niet 

bewust is van alle mogelijkheden die er zijn binnen de hulporganisaties in Groningen en er 

daarom geen gebruik van maakt. Een participant (P2) gaf bijvoorbeeld aan dat zij behoefte had 

aan ondersteuning bij praktische zaken, maar niet wist dat dit met behulp van een 

hulporganisatie geregeld kan worden. “Wat je hier allemaal hebt, ik ken het niet eens. Nou kun 

je nagaan, dat wij helemaal niet op de hoogte zijn.”  

Daarentegen zijn er ook voorbeelden van participanten waarin er wordt aangegeven dat 

zij in contact zijn gekomen met andere organisaties met behulp van de Voedselbank Stad 

Groningen. De participanten worden hierin ondersteund in hun behoefte naar meer kennis en 

informatie over de mogelijkheden van andere hulporganisaties in Groningen. Zo geeft een 

participant (P2) aan dat zij op deze wijze bij een andere hulporganisatie terecht is gekomen. 

“Hier heb ik ook mij bij aangemeld toen. Die zijn hier nog geweest van, of we wisten van de 

organisatie en of we ons wilden aanmelden. En ze hebben toen wel, met sinterklaas kreeg je 

een soort bon.” Daarnaast geeft een participant (P2) aan dat zij via de Voedselbank Stad 

Groningen bij een nieuwe organisatie terecht is gekomen die haar kan ondersteunen in 

materialen op het gebied van school. “Ze hebben die fonds. Het was via de Voedselbank.” 
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 Daarbij komt in de interviews naar voren dat er behoefte is aan meer contact met 

mensen. Zo geeft een participant (P3) aan dat ze dit contact mist met medewerkers bij de 

Voedselbank Stad Groningen. “Dat is wel iets wat ik wel mis op zich. En dit is niet even dat je 

ondertussen een gezellig praatje kunt maken.” Daarnaast is er vanuit een participant (P1) 

behoefte aan een breder netwerk om haar heen waar zij terecht kan met haar vragen. “Ik heb 

geen familie in Nederland, ik ben alleen met mijn kinderen hier.” 

 Ook geven drie participanten aan dat het contact met hulporganisaties niet altijd goed 

verloopt (P1, P2, P5). Er is vanuit deze participanten behoefte aan een betere communicatie, 

zodat er aangesloten kan worden op de wensen van deze mensen. Zo geeft bijvoorbeeld een 

participant (P5) aan dat hij meerdere keren contact heeft opgenomen met medewerkers van de 

Voedselbank om zijn klacht door te geven. “Wij hebben het probleem doorgegeven. Al een paar 

keer maar dat helpt niet. De laatste keer ben ik naar het kantoor geweest. Via de telefoon ook, 

wij hebben doorgegeven dus alsjeblieft. Nee zegt ie wij gaan goed opletten de volgende keer.” 

Een andere participant (P2) ervoer problemen op financieel gebied omdat zij veel kosten had 

voor haar jongste kind, en de hulporganisatie hier geen rekening mee hield. “Maar ja, als je 

niks zegt, je bent eigenlijk gewoon een nummertje. Ze letten helemaal niet op de leeftijden. En 

dus dat moet je echt wel doorgeven aan je bewindvoerder.” 

 Naast bovenstaande ondersteuningsbehoeften van de participanten, komt ook uit de 

kwantitatieve data naar voren dat er veel onbekend is over andere hulporganisaties dan de 

Voedselbank Stad Groningen. Tijdens de interviews is er een lijst van 36 hulporganisaties in 

Groningen gegeven aan de participanten. Op deze lijst konden de participanten aangeven welke 

organisaties zij kenden en welke thema’s zij hierin belangrijk vonden, deze resultaten staan 

beschreven in Tabel 2. De participanten kenden twee tot acht van de 36 organisaties in 

Groningen. Organisaties die zich bezig houden met kleding en het WIJ team in Groningen 

waren het meest bekend. Organisaties voor financiële hulp waren daarentegen het minst bekend. 
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Tabel 2 

Data over de bekendheid van hulporganisaties in Groningen 

Participant Bekend met hulporganisaties 

in aantallen  

Thema’s die voor 

participanten belangrijk zijn 

1 2 (5,6%) Kleding, kinderen 

2 8 (22,2%) Sport, kinderen 

3 4 (11,1%) Financiën, kleding 

4 5 (13,9%) Huis, algemene hulp 

5 3 (8,3%) Kleding, algemene hulp 

 

Discussie 

Het doel van huidig onderzoek was om te achterhalen hoe gezinnen die bij de Voedselbank 

Stad Groningen komen, ondersteund kunnen worden in hun behoeften op het gebied van 

opgroeiende kinderen. Daarom was de hoofdvraag van het onderzoek dan ook: op welke wijze 

kunnen gezinnen die bij de Voedselbank Stad Groningen komen, ondersteund worden in hun 

behoeften op het gebied van opgroeiende kinderen? Om deze hoofdvraag te kunnen 

beantwoorden zijn er twee deelvragen opgesteld, namelijk: wat zijn ondersteuningsbehoeften 

van gezinnen bij de Voedselbank Stad Groningen op het gebied van opgroeiende kinderen? En: 

op welke manier kan de Voedselbank Stad Groningen deze gezinnen ondersteunen in hun 

behoeften? Eerst zullen de resultaten worden geïnterpreteerd in de paragraaf ‘Conclusie’. 

Vervolgens zal de werving van de participanten, het onderzoeksinstrument en de omvang van 

de steekproef ter discussie worden gesteld en zullen er aanbevelingen worden gegeven voor een 

toekomstig onderzoek naar dit onderwerp. Ten slotte volgen er aanbevelingen voor de 

Voedselbank Stad Groningen aan de hand van de bevindingen van het huidige onderzoek. 

 

Conclusie 

Uit de resultaten komen verschillende ondersteuningsbehoeften van de participanten naar 

voren. Per thema wordt er een conclusie weergegeven over de ondersteuningsbehoeften van de 

participanten en welke rol de Voedselbank Stad Groningen hier eventueel in kan spelen. 

 

Het aanbod van de Voedselbank Stad Groningen 

Uit de resultaten komt naar voren dat er vanuit meerdere participanten behoefte is aan directe 

hulp, bijvoorbeeld in de vorm van voedselpakketten van de Voedselbank Stad Groningen. 

Participanten zijn gebaat bij de hulp van de Voedselbank Stad Groningen en het lukt hen om 
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dankzij deze hulp beter rond te komen. Dit komt overeen met het onderzoek van Van Geuns en 

collega’s (2019), waaruit blijkt dat gezinnen die in armoede leven vaak gebaat zijn bij 

praktijkgerichte oplossingen die zij direct kunnen toepassen. 

Daarbij komt uit de resultaten naar voren dat er behoefte is aan een aanbod wat aansluit 

op de persoonlijke situatie van de participanten. Dit kan gaan om de samenstelling van het 

gezin, maar ook bepaalde wensen op inhoudelijk gebied van het voedselaanbod. In 

overeenstemming met een panelonderzoek van de Voedselbank Stad Groningen (2020), gaven 

participanten aan dat het aanbod beter afgestemd kan worden op hun persoonlijke situatie. 

 

Financiële problematiek 

In overeenstemming met eerder onderzoek (Van Geuns et al., 2019; Evans, 2016) gaven 

participanten in de interviews aan dat de financiële problematiek van invloed is op het welzijn. 

Zo zijn er meerdere participanten die stress ervaren als gevolg van het niet kunnen betalen van 

spullen of rekeningen (P1, P2). Het leven onder de armoedegrens kan namelijk zorgen voor 

psychische klachten zoals stress (Evans, 2016). Daarnaast komt het voor dat er bij mensen die 

in armoede leven, behoefte is aan hulp in het creëren van overzicht in de financiën (Van Geuns 

et al., 2019). Deze ondersteuningsbehoefte komt in het interview met een participant (P3) ook 

naar voren.  

Tevens geeft een participant (P4) aan dat zij niet weet welke stappen zij moet 

ondernemen met het betalen van haar huurhuis, en zelfs bereid is om op straat te wonen. Deze 

participant geeft aan dat ze te maken heeft met stress als gevolg van het niet kunnen betalen 

van de huur. Dit is in overeenstemming met onderzoeken van Jungman en Wesdorp (2017) en 

Van Geuns en collega’s (2019). Stress kan er namelijk voor zorgen dat een persoon minder 

doordachte keuzes maakt (Jungman & Wesdorp, 2017). Daarnaast komt uit de literatuur (Van 

Geuns et al., 2019) naar voren dat mensen die leven onder de armoedegrens, minder ruimte 

hebben om na te denken over het maken van een weloverwogen beslissing of aan plannen vast 

te houden. 

 

Ondersteuning in de opvoeding 

In overeenstemming met de literatuur (Canali et al., 2019) geven participanten (P1, P4) aan dat 

er behoefte is aan ondersteuning in de opvoeding, bijvoorbeeld in de vorm van zorg of op het 

gebied van school. Zo benoemt een participant (P1) dat zij in verband met tijdsgebrek niet de 

ruimte kan vinden om haar kind te ondersteunen met haar schoolwerk en hier hulp bij nodig 
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heeft. Daarbij geeft Kalverboer (2017) aan dat de stress die speelt in gezinnen, een nadelig 

effect kan hebben op schoolprestaties van kinderen. 

Daarnaast komt uit de resultaten naar voren dat er behoefte is aan bepaalde spullen of 

activiteiten die invloed hebben op het sociale leven van de participant en hun kind(eren). Dit 

wordt in de literatuur bevestigd door Ridge (2011), die tevens aangeeft dat kinderen het 

belangrijk vinden om bij een groep te horen en om geaccepteerd te worden.  

 

Contact met hulporganisaties 

Uit de resultaten blijkt dat enkele participanten (P1, P2) behoefte hebben aan bepaalde spullen 

of middelen, waardoor het bereiken van een hulporganisatie toegankelijker wordt. Dit kan 

tevens gaan om een breder netwerk met vertrouwenspersonen, waar de participant bij terecht 

kan wanneer er een hulpvraag is. Dit is in overeenstemming met een panelonderzoek van de 

Voedselbank Stad Groningen (2020) waarin enkele klanten aangeven geen breed netwerk te 

hebben waarbij zij terecht kunnen. Uit een eerder onderzoek komt naar voren dat mensen die 

leven onder de armoedegrens behoefte hebben aan een persoon die ze hierbij op weg helpt, 

morele steun kan bieden en bijvoorbeeld contact opneemt met instanties (Van Geuns et al., 

2019).  

Daarbij komt uit de resultaten naar voren dat er behoefte is aan meer informatie en 

kennis over hulporganisaties in Groningen en de bijbehorende mogelijkheden. De participanten 

kennen weinig andere hulporganisaties in Groningen naast de Voedselbank, blijkt uit de 

interviews. Dit is in overeenstemming met de literatuur (Anthony et al., 2011; Jungman & 

Wesdorp, 2017). Volgens Anthony en collega’s (2011) kan het namelijk voorkomen dat mensen 

die in armoede leven beperkte kennis hebben over hulporganisaties en dat het lastig is om aan 

de juiste informatie te komen. Dit is tevens in overeenstemming met het onderzoek van 

Jungman en Wesdorp (2017), waarin naar voren komt dat juist de mensen die gebaat zijn bij 

hulporganisaties, niet altijd weten welke mogelijkheden er voor hen zijn. Daarbij geven enkele 

klanten in een panelonderzoek van de Voedselbank (2020) aan dat zij vinden dat er te weinig 

informatievoorziening is voor andere hulporganisaties in Groningen.  

 Echter, de Voedselbank Stad Groningen kan een grote rol spelen in de bekendheid en 

het in contact brengen met andere hulporganisaties. Uit de resultaten is naar voren gekomen dat 

een participant (P2) met behulp van de Voedselbank Stad Groningen andere hulporganisaties 

heeft leren kennen. 
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Discussie en aanbevelingen 

In het onderzoek was er sprake van een viertal beperkingen. Allereerst hebben de maatregelen 

als gevolg van Covid-19 mogelijk invloed gehad op het onderzoek, voornamelijk tijdens het 

benaderen van de participanten. Wegens de getroffen maatregelen rondom Covid-19 was het 

voor klanten niet meer mogelijk om zelf hun boodschappen uit te kiezen bij de Voedselbank. 

Hierdoor werd het ingewikkelder om mensen aan te spreken om te participeren voor het 

onderzoek, omdat een deel van de klanten na aankomst vrijwel direct vertrok met voorverpakte 

boodschappentassen. Bij toekomstige onderzoeken die uitgevoerd gaan worden omtrent dit 

onderwerp, is het hopelijk makkelijker om mensen te benaderen, wanneer de Covid-19 

maatregelen zullen zijn opgeheven. 

 Het tweede discussiepunt van het huidige onderzoek heeft betrekking op de omvang van 

de steekproef. De steekproef bestaat uit vijf personen, daarom is er besloten om het huidige 

onderzoek op casusniveau te beschrijven. Dit heeft ertoe geleidt dat er een gedetailleerde 

beschrijving van de onderzochte groep participanten wordt weergegeven in dit onderzoek. Een 

belemmering van onderzoek doen op casusniveau is dat de uitkomsten van het onderzoek niet 

te generaliseren zijn. Er kunnen daarom geen conclusies worden verbonden aan of deze 

participanten binnen dit onderzoek representatief zijn voor de gehele groep ouders met 

thuiswonende kinderen die bij de Voedselbank Stad Groningen komen. Het wordt dan ook 

aanbevolen om vervolgonderzoeken uit te voeren met grotere steekproeven, zodat de resultaten 

gegeneraliseerd kunnen worden over de gehele doelgroep. Het is interessant om te bekijken of 

de conclusies uit het huidig onderzoek ook in een grotere steekproef naar voren zal komen. 

 In het huidige onderzoek is ervoor gekozen om data te verzamelen aan de hand van 

interviews. De onderzoeker die de interviews afnam, was voor de participanten een onbekend 

persoon. Een mogelijke limitatie hiervan is dat de participanten zich terughoudend opstellen in 

het beantwoorden van de vragen. Om de participanten meer op hun gemak te stellen, kregen zij 

de mogelijkheid om het interview te doen op de locatie van de Voedselbank Stad Groningen, 

of bij hun thuis. Bovendien is er in de interviewleidraad gekozen voor een opbouw van 

algemene vragen naar meer diepgaandere vragen, zodat de participanten de tijd kregen om zich 

vertrouwd te voelen in de situatie. Voor toekomstig onderzoek is het belangrijk om ervoor te 

zorgen dat de participanten zich zoveel mogelijk op hun gemak voelen. Dit kan door mensen in 

te zetten als interviewers die al bekend zijn met de participanten, zoals een hulpverlener. 

Tot slot is er in het onderzoek is gebruik gemaakt van een gelegenheidssteekproef, 

waarbij alleen klanten van de Voedselbank Stad Groningen werden aangesproken die fysiek 

aanwezig waren bij de Voedselbank. Om de kans op een vertekend beeld van de 
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ondersteuningsbehoeften te verkleinen, werden er op verschillende dagen klanten aangesproken 

om mee te doen aan het onderzoek. Enkel klanten die zich goed voelden bij de deelname aan 

het onderzoek, zijn uiteindelijk geïnterviewd. Klanten van de Voedselbank die veel schaamte 

of stress ervaren nemen mogelijk minder snel deel aan het onderzoek. Enkele benaderde klanten 

gaven aan niet mee te willen doen aan het onderzoek, omdat er geen tijd was voor een interview 

of omdat zij zich niet prettig voelden bij het feit dat er een interview werd gehouden. Het niet 

mee willen werken aan het huidige onderzoek kan worden verklaard aan de hand van de 

literatuur van Jungman en Wesdorp (2017), waarin wordt beschreven dat mensen die in 

armoede leven, stress ervaren en zich voornamelijk focussen op primaire zaken in hun leven, 

en daardoor niet de ruimte hebben om zich te richten op het huidige onderzoek. Daarnaast is 

een mogelijke verklaring dat mensen het lastig vinden om open te zijn over hun persoonlijke 

situatie, omdat er wellicht een gevoel van schaamte is (Hoogland & Berg, 2016). Klanten die 

juist deze stress of schaamte ervaren, hebben mogelijk bepaalde ondersteuningsbehoeften die 

nu niet in de resultaten naar voren zijn gekomen. De uiteindelijke resultaten kunnen daarom 

mogelijk een vertekend beeld geven. 

Naast aanbevelingen voor een vervolgonderzoek, volgen er twee aanbevelingen voor de 

Voedselbank Stad Groningen. De eerste aanbeveling heeft betrekking op het aanbod van de 

voedselpakketten van de Voedselbank. In de literatuur die is gebruikt voor het huidige 

onderzoek wordt genoemd dat mensen die in armoede leven, gebaat zijn bij concrete hulp die 

direct toepasbaar is (Van Geuns et al., 2019), zoals bijvoorbeeld de voedselpakketten van de 

Voedselbank. Wat in het huidige onderzoek naar voren komt, is dat deze hulp veelal toereikend 

is voor de meeste participanten. Een aanbeveling voor de Voedselbank Stad Groningen is dat 

er gekeken kan worden naar hoe het aanbod nog passender kan zijn voor klanten waarbij er 

sprake is van een wisselende gezinssituatie, om de situatie van deze mensen te optimaliseren. 

De tweede aanbeveling heeft betrekking op het contact met andere hulporganisaties in 

Groningen. Wat in het huidige onderzoek vaker naar voren is gekomen, is dat participanten niet 

altijd op de hoogte zijn van welke hulporganisaties er in Groningen zijn. Daarbij zijn de 

participanten ook niet altijd op de hoogte van welke mogelijkheden er zijn bij zowel de 

Voedselbank Stad Groningen, als andere organisaties in de stad. Ook in de literatuur gebruikt 

voor dit onderzoek, komt naar voren dat mensen die in armoede leven beperkte kennis hebben 

van de hulp die zij kunnen ontvangen (Anthony et al., 2011). Het gaat onder andere om 

organisaties die hulp aanbieden op financieel vlak, zoals het creëren van overzicht in de 

financiën. Maar ook hulporganisaties die er zijn ter ondersteuning van de kinderen, bijvoorbeeld 

in de vorm van huiswerkbegeleiding of spullen voor school. Een aanbeveling voor de 
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Voedselbank Stad Groningen is dat er meer bekendheid wordt gecreëerd voor de verschillende 

soorten hulporganisaties in Groningen. Daarbij kan de Voedselbank Stad Groningen een rol 

spelen in het bemiddelen tussen de klant en de organisatie door te helpen met het opnemen van 

contact. Uit de gebruikte literatuur voor dit onderzoek komt namelijk naar voren dat mensen 

moeilijkheden ervaren bij het op zoek gaan naar de juiste hulp en het aanmeldproces (Anthony 

et al., 2011).  

Uit de interviews is gebleken dat de participanten dankbaar zijn voor de hulp die zij 

ontvangen vanuit de Voedselbank Stad Groningen, wat tevens blijkt uit de volgende quote: “Ik 

zie het gewoon elke week als een kerstpakket wat je thuis krijgt”. Wanneer er meer bekendheid 

wordt gecreëerd rondom andere hulporganisaties in Groningen, kan er nog beter worden 

aangesloten op de situatie van de klanten en zullen mogelijk de ondersteuningsbehoeften 

afnemen. 
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Bijlage 

Bijlage 1 - interviewvragen 

Inleiding  

Ik ga kennis maken met de ouder en ik ga het doel van het onderzoek toelichten. 

Algemene vragen 

1. Hoe ziet uw gezin er uit? 

2. Hoeveel kinderen zijn thuiswonend? 

3. Hoe gaat het met uw kinderen? 

Voedselbank Stad Groningen 

4. Hoe lang komt u bij de Voedselbank Stad Groningen? 

5. Hoe bent u in contact gekomen met de Voedselbank Stad Groningen? 

6. Wat zijn uw ervaringen met de Voedselbank? Voldoet dit aan uw verwachtingen? 

7. Wat vindt u dat de Voedselbank beter kan doen? 

8. Heeft u wel eens vragen voor de Voedselbank? Waar kunt u dan terecht? 

Behoeften ouders 

In Groningen zijn er veel hulporganisaties die zich inzetten voor ouders en kinderen die 

rondkomen van een beperkt inkomen (zie tabel). 

9. Zijn er problemen waar u tegenaan loopt voor wat betreft het opgroeien van uw 

kinderen?  

10. Is er genoeg ondersteuning vanuit deze organisaties? Wat gaat er goed en wat kan er 

beter? 

11. Welke organisaties kent u, en van welke organisaties maakt u gebruik? Welke thema’s 

zijn vooral belangrijk voor u? Kunt u vaak vinden wat u zoekt? 

12. Hoe is het contact wat u hebt met deze organisaties? Kunt u goed terecht met uw vragen? 

Zijn de organisaties makkelijk te bereiken? Bent u tevreden met de hulp die u ontvangt? 

13. Zijn er, naast de organisaties, ook (vertrouwens)personen in uw omgeving die u 

ondersteunen? Wat betekenen deze mensen voor u? Sluit het aan bij wat u nodig heeft? 

Wat gaat er goed en wat kan er beter volgens u? 

Afsluiting 

14. Zijn er nog dingen die u wil vertellen?  

15. Hoe heeft u het interview ervaren? Heeft u tips voor een volgend interview? 

 


