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Bijlagen 	 1. Factsheet Alleenstaande ouders (015) 

2. 	Overzicht voorzieningen en ondersteuning voor alleenstaande ouders in 

Amsterdam 

Onderwerp 	Beantwoording van motie 295 van raadslid Simons  (BIM  getiteld 'onderzoek naar de 
mogelijkheid voor een éénouder-punt in Amsterdam' 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

In Amsterdam wonen ruim 8.200 alleenstaande ouders in armoede.' Dit betekent dat 35% van de 

alleenstaande ouders in de stad tot de minima behoort. Eenoudergezinnen beslaan 12% van alle 

minimahuishoudens en in vergelijking met kinderen in huishoudens met twee ouders of 

verzorgers, groeien kinderen in eenoudergezinnen relatief veel vaker op in armoede. Het college 

ziet dat de problematiek onder alleenstaande ouders groot is en dat een deel van de alleenstaande 

ouders kwetsbaar is. Alleenstaande ouders vormen daarom een prioritaire doelgroep in de 

Amsterdamse Agenda Armoede en Schuldhulpverlening 2019-2022. De afgelopen periode hebben 

wij in uw commissie diverse keren gesproken over de sociale problematiek onder alleenstaanden. 

In de vergadering van de gemeenteraad van 13 maart 2019 heeft uw raad bij de behandeling van 

de publicatie Armoede bij alleenstaande ouders van het Sociaal en Cultureel Planbureau motie 295 
van raadslid Simons van Ka aangenomen. Hierin wordt het college gevraagd om te onderzoeken 
wat de mogelijkheden zijn voor specifieke ondersteuning, bijvoorbeeld in de vorm van een 
'éénouder-punt', waarin sociale, psychologische, en economische ondersteuning samenkomen om 
de overlappende problematiek die alleenstaande ouders tegenkomen structureel aan te pakken. 
Het college ondersteunt deze motie van harte en informeert u in deze brief over de resultaten van 

het onderzoek dat is uitgevoerd. 

De sociaaleconomische positie van alleenstaande ouders 
In de motie heeft u ons verzocht om te onderzoeken met welke specifieke economische en sociale 
problemen alleenstaande ouders in Amsterdam te maken krijgen. Naar aanleiding van uw motie 
heeft het college OIS verzocht een verkenning uit te voeren naar de achtergrondkenmerken van 

1  Met tenminste één thuiswonend minderjarig kind. Factsheet Alleenstaande ouders. OIS, 2019. 

Een routebeschrijving vindt u op www.amsterdam.nl. 
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alleenstaande ouders in de stad. U ontvangt het resultaat van deze verkenning, de factsheet 
Alleenstaande ouders, als bijlage. De cijfers tonen ons dat alleenstaande ouders vaker kwetsbaar 
zijn dan de gemiddelde Amsterdammer op het gebied van inkomen, opleiding, werk en zorg. 

De problemen waar alleenstaande ouders tegenaan lopen beperken zich vaak niet tot één 
levensdomein. Een deel van de alleenstaande ouders ondervindt problemen met de Nederlandse 
taal. In Amsterdam heeft een groot deel van de alleenstaande ouders een migratie-achtergrond, 
wat dit deels kan verklaren. Daarnaast zijn er ouders die problemen ervaren in de omgang met de 
(ex-)partner. Ook financiële- en huisvestingsproblemen en een gebrek aan juridische kennis zijn 
aan de orde bij een deel van de ouders. Deze problemen beperken de kans van de ouders om aan 
het werk te gaan en vergroten hun kans op armoede. We zien in Amsterdam dat alleenstaande 
ouders relatief vaak in de bijstand terecht komen in vergelijking met andere huishoudtypen. 
Daarnaast behoort een groot deel van de alleenstaande ouders langdurig tot de minima.' Voor 
alleenstaande ouders met een kwetsbare positie is ondersteuning hard nodig. 

Ondersteuning voor alleenstaande ouders 
We hebben onderzocht welke aanknopingspunten er zijn binnen het huidige beleid om de 
ondersteuningsmogelijkheden voor alleenstaande ouders te verbeteren en verruimen. Er is al veel 
ondersteuning beschikbaar. Een overzicht hiervan ontvangt u als bijlage. Naast de formele 
ondersteuning, zijn in diverse stadsdelen organisaties actief die alleenstaande ouders informele 
ondersteuning bieden. Dit doen zij bijvoorbeeld in de vorm van laagdrempelige 
informatiebijeenkomsten, lotgenotencontact of begeleidingstrajecten. We merken helaas dat 
zowel de formele als informele ondersteuning niet altijd bekend is bij de alleenstaande ouder of 
dat de drempel om hulp te vragen voor sommigen te hoog is. Wanneer iemand de stap maakt naar 
ondersteuning, dan wordt er niet altijd doorverwezen naar ander aanbod dat ook van belang kan 
zijn. We zien kansen voor verbetering in de integraliteit van het ondersteuningsaanbod en in de 
aansluiting tussen de formele en de informele hulpverlening. 

Integrale ondersteuning in de buurt 
Het college vindt het belangrijk dat alleenstaande ouders de ondersteuning ontvangen die zij 
nodig hebben en dat hierbij aandacht is voor de samenhang tussen de problemen die zij ervaren 
op diverse levensdomeinen. Dit geldt uiteraard breder. Integrale ondersteuning voor alle 
Amsterdammers met een ondersteuningsbehoefte is het uitgangspunt in de doorontwikkeling van 
het Amsterdamse stelsel van sociale zorg in de wijk. Vanaf 2021 kunnen alle Amsterdammers met 
hun vragen op het gebied van werk, inkomen, veiligheid, wonen, welzijn en zorg terecht bij een 
sociaal team in de buurt. Volwassenen zijn welkom bij het Buurtteam Amsterdam; ouders en 
kinderen bij het Ouder- en Kindteam (OKT). Het college kiest ervoor om de integrale 
ondersteuning voor alleenstaande ouders te realiseren binnen de nieuwe structuur van het sociaal 
domein en om geen fysiek stedelijk éénouder-punt in te richten. De invoering van de buurtteams 
zorgt ervoor dat de sociale ondersteuning samenkomt op één herkenbare plek in de buurt. 

De teams zijn generalistisch en de professionals uit het team zijn van veel markten thuis. Na een 
breed vraagverhelderingsgesprek zal de alleenstaande ouder samen met de professional een 
integraal plan opstellen. Als de hulpvraag niet (volledig) door de professionals in het buurtteam 

2  Factsheet Alleenstaande ouders. OIS, 2019. 
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beantwoord kan worden, dan wordt gespecialiseerde hulp- en zorgverlening ingeschakeld. Dit 
gebeurt passend bij de situatie: zo licht als kan en zo zwaar als nodig. Hierbij houdt het team, 
samen met de alleenstaande ouder, de regie. Voor alleenstaande ouders die te maken hebben met 
meerdere problemen op verschillende gebieden, voorkomt dit dat zij van het kastje naar de muur 
worden gestuurd. 

Versterking ondersteuning vanuit de sociale basis 
We zien veel meerwaarde in de informele, vrijwillige ondersteuning via de sociale basis in de buurt 
voor alleenstaande ouders. Deze ondersteuning is een belangrijke aanvulling op het formele 
aanbod omdat de drempel voor het gebruik van formele ondersteuning vaak hoger ligt. De 
informele ondersteuning is beter in staat om de alleenstaande ouders voor wie de drempel voor 
het formele aanbod te hoog is te bereiken. Daarnaast is de inzet van ervaringsdeskundigen en 
lotgenotencontact van grote waarde voor alleenstaande ouders die emotionele steun missen. We 
stellen daarom een stimuleringsbudget beschikbaar van in totaal €105.000,- per jaar voor 2020 en 
2021 voor een versterking van de ondersteuning van alleenstaande ouders vanuit de sociale basis. 
Deze ondersteuning zal in nauwe samenwerking met de stadsdelen worden uitgewerkt. Er zal één 
organisatie worden aangewezen die wordt verzocht om te fungeren als informatiepunt en om 
lokaal in bestaande buurtcentra de doelgroep te ondersteunen en te stimuleren gebruik te maken 
van professionele hulpverlening indien dit nodig is. Binnen de ondersteuning ligt de nadruk op het 
verbeteren van de financiële positie van de doelgroep. Hierbij is oog voor het verschil in grootte 
van de problematiek per stadsdeel; de ondersteuning zal intensiever zijn in de stadsdelen waar 
deze het meest nodig is. Door te kiezen voor één partij die in alle stadsdelen opereert is er sprake 
van een eenduidig aanbod en één herkenbare organisatie in de stad. 

De combinatie van integrale ondersteuning vanuit de buurtteams en de versterking van de 
informele ondersteuning vanuit de sociale basis, maakt de ondersteuning voor kwetsbare 
alleenstaande ouders in Amsterdam toegankelijker. Het college beschouwt de motie hiermee als 
afgehandeld. 

Hoogachtend, 
Namens het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam, 
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