
Zesde landelijke peiling Balansmeter
Door Yvonne Vanneste en Ingrid Staal

Wat: 
De zesde landelijke NCJ peiling Balansmeter.

Waarom: 
Om zicht te krijgen op hoe het gaat met (aanstaande) ouders, wordt de vragenlijst van de
Balansmeter gebruikt. 

Hoe: 
De Balansmeter voor ouders bevat 10 vragen waarmee we zicht krijgen op de
draagkracht en draaglast van (aanstaande) ouders op dit moment. Onderdeel hiervan is
de vraag: heb je wel eens zorgen over geld? Het kost ongeveer 2 minuten tijd om de
vragenlijst in te vullen.

Wanneer: 
De Balansmeter is van 24 november tot en met 15 december 2022 ingevuld door 2.016
(aanstaande) ouders.

Waar: 
In alle provincies van Nederland is de Balansmeter ingevuld:



De verdeling per provincie is als volgt:

Geldzorgen
Met het uitbreken van de oorlog in Oekraïne namen de ervaren zorgen over geld significant
toe. Voor de inval in Oekraïne bleek uit de 5e peiling dat 29% van de ouders zorgen over geld
ervaren, terwijl dit na de inval toenam naar 34%. In de 6e peiling geeft 32% van de ouders
aan zich regelmatig tot bijna altijd zorgen te maken over geld. Verdeeld over de provincies
ziet dat er als volgt uit:

In Limburg en Drenthe ligt het percentage ouders dat zich zorgen over geld maakt zo’n 15%
hoger dan het landelijk gemiddelde.



Balans
Op vraag 8: ‘Hoe was de afgelopen maand de balans tussen alles wat opvoeden van je vraagt
(je draaglast) en wat je aan kunt (je draagkracht)' zien we dat vóór corona bijna 86% van de
ouders hun balans meer dan een 6 gaven en slechts 5% van de ouders gaven hun balans een
diepe onvoldoende. In tijden van crisis (eerst corona, daarna het uitbreken van de oorlog)
verschuift deze verhouding flink. Met 33 tot 40% van de ouders die hun balans een 4 of lager
geven. In relatief gunstige periodes van corona (nauwelijks maatregelen: peiling 2 en 4)
herstelt de balans en zien we het percentage ouders die hun balans meer dan een 6 geven
stijgen naar bijna 60%. Echter, het percentage ouders dat langzamer tot slecht herstelt is dan
nog altijd aanzienlijk in vergelijking met de tijd vóór corona.
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Rapportcijfer
In een rapportcijfer uitgedrukt, geven ouders hun balans (verhouding tussen draagkracht en
 en draaglast) gemiddeld een:

Triggers (zoals corona en de oorlog in Oekraïne) hebben invloed op de draagkracht en
draaglast van ouders.
Aan de bufferkant speelt informele steun een rol.

Steun
In de peilingen met de Balansmeter zien we in deze 6e peiling terug dat 28% van de ouders
matig tot weinig informele steun (van partner, familie, vrienden, buren) ervaren. Dit is
2 op de 7 ouders.

In tijden van crisis (corona en de oorlog in Oekraïne) is het percentage dat matig tot
weinig steun ervaart hoger dan vóór corona en vóór het uitbreken van de oorlog. Dit
was aan het begin van de 5e peiling verbeterd naar 23%. Echter tijdens de 5e peiling zakte dit
terug naar 32% met het uitbreken van de oorlog. Ter vergelijking: dit was bij de 1e peiling 
(=eerste lockdown en sluiting van de scholen) 39% en in de tijd vóór corona was dit 17%.
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