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Inleiding
Kinderen uit gezinnen met een laag inkomen kunnen vaak niet meedoen met schoolse en
buitenschoolse activiteiten omdat hun ouders de kosten ervan niet kunnen betalen. Daardoor
lopen deze vaak toch al kwetsbare kinderen een groot risico op sociale uitsluiting en kunnen ze
zich niet goed ontplooien. Hoewel gemeenten sinds 2017 in een groot deel van de behoeften
voorzien blijft er een grote groep die buiten de bestaande regelingen valt. Stichting Leergeld
Hilversum-Wijdemeren (hierna: Leergeld HW) heeft het doel om deze kinderen toch toegang tot
deze activiteiten te bieden middels financiële en/of praktische hulp.
Leergeld HW is actief geworden in april 2013 en er is sindsdien sprake geweest van een
duidelijke groei van het aantal geholpen gezinnen/kinderen. Toch wordt verwacht dat de groei in
de komende jaren door zal zetten waarbij niet duidelijk is welk deel voor de gemeente zal zijn en
welk deel voor Leergeld HW. Dit beleidsplan beschrijft hoe het stichtingsbestuur deze verdere
ontwikkeling voor zich ziet.
Enkele cijfers en feiten
Hilversum
Hilversum is een gemeente van ongeveer 89.000 inwoners. Het aantal gezinnen dat gebruik
maakt van bijstand krachtens de Participatiewet is circa 2.100. Het aantal gezinnen van ZZPkostwinners met een inkomensniveau onder de bijstandsnorm is circa 1.100. Het totaal aantal
‘armoedegezinnen’ is dus circa 3.200. Bij een gemiddeld huishouden van 2,11 personen en 15%
kinderen tussen 4 en 18 jaar betekent dat een doelgroep van ongeveer 1.000 kinderen.
Wijdemeren
De gemeente Wijdemeren kent ruim 23.000 inwoners.
Op grond van onze ervaring hebben wij geen reden om aan te nemen dat de cijfers sterk
afwijken van die van Hilversum. Dat betekent dat in Wijdemeren circa 250 kinderen tot onze
doelgroep behoren.
Naast de groep die op of onder het eenduidig meetbare niveau van de bijstand zit is er ook een
groep die weliswaar een hoger inkomen heeft maar vanwege hoge vaste lasten toch onder de
armoedegrens van het Nibud zit. Wij schatten dat in deze groep ook nog zo’n 350 kinderen
tussen 4 en 18 jaar zitten. We hebben dus in ons werkgebied te maken met circa 1.600 kinderen
die door de slechte financiële omstandigheden waarmee ze hebben te maken, kans lopen op
sociale uitsluiting.
Activiteiten: stand van zaken en verwachtingen
Huidige stand van zaken
Leergeld HW heeft vanaf de start van de activiteiten tot en met 31 december 2017 (het opstellen
van dit document) ruim 400 gezinnen bijgestaan. Het gaat hierbij om circa 750 kinderen die soms
meerdere jaren achter elkaar geholpen zijn, waarbij opgemerkt moet worden dat een aantal van
deze kinderen inmiddels ouder dan 18 jaar is. Het totaal aantal behandelde aanvragen nadert de
1.000. Onder hulp dient zowel door ons direct verleende hulp als doorverwijzing naar een
andere voorliggende voorziening te worden gerekend.
Voorzieningen betreffen onder andere zwemlessen, fietsen, computers, schoolreizen, sport- en
culturele activiteiten. Een gemiddelde voorziening die door Leergeld HW verstrekt wordt kost
ongeveer € 200,--.
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Verwachtingen
Leergeld HW wil het aantal gezinnen en daarmee het aantal kinderen dat geholpen wordt verder
uitbreiden. Het streven is het aantal geregistreerde gezinnen eind 2020 verdubbeld te hebben.
De rol van Leergeld HW zal meerledig zijn:
•
•
•

Doorverwijzen naar voorliggende voorzieningen (Gemeente, JSF, JCF, Nationaal Fonds
Kinderhulp);
Waar nodig op weg helpen van de gezinnen zonder in de rol van hulpverlener terecht te
komen;
Het zelf verstrekken van voorzieningen.

Voorwaarden voor groei
Om deze groei mogelijk te maken moet aan enkele voorwaarden worden voldaan:
Voldoende financiële middelen
Omdat niet te voorspellen is hoeveel verstrekkingen Leergeld HW zelf zal verstrekken is niet aan
te geven hoeveel geld er precies nodig zal zijn.
Op basis van de huidige beschikbare middelen is de verwachting dat wij tot eind 2019 ons werk
kunnen blijven doen. In de tussentijd zullen fondsen moeten worden geworven om ook vanaf
2020 de continuïteit te kunnen blijven waarborgen.
Een voorzichtige schatting is dat bij ongewijzigd beleid jaarlijks circa € 40.000 aan opbrengsten
zal moeten worden gegenereerd.
Naamsbekendheid bij de doelgroep
Nog steeds zijn relatief veel gezinnen met kinderen die in aanmerking zouden komen voor onze
ondersteuning niet bekend met Leergeld HW. Ook bij groepen die met deze kinderen en
gezinnen in contact staan en naar ons zouden kunnen doorverwijzen (zoals
leraren/schooldecanen, huisartsen en jongerenwerkers) kan de naamsbekendheid nog beter.
Het feit dat de coördinator sinds september 2017 een betaalde functie betreft brengt met zich
mee dat er meer tijd en gelegenheid beschikbaar is om gericht aan de naamsbekendheid te
werken.
Naamsbekendheid bij sponsoren
Wij zijn zeer blij met de vaak langdurige hulp die wij van onze huidige sponsors en donateurs
krijgen. Ook voor de groep potentiële sponsors en donateurs geldt echter dat de
naamsbekendheid nog beter kan.

Bestuur
Het bestuur acht de huidige bezetting van vier leden efficiënt en voldoende. Als de noodzaak
zich aandient zal naar uitbreiding worden gezocht.
Coördinator en intermediairs
Voor de uitvoering van de activiteiten is Leergeld HW afhankelijk van het werk van intermediairs.
Deze worden aangestuurd door de coördinator, bijgestaan door een plaatsvervangend
coördinator. Deze coördinator, die statutair (in verband met de privacy van de geholpen
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gezinnen) op een zekere afstand van het bestuur werkt, is een spil in de organisatie. Momenteel
heeft onze stichting vijf intermediairs. Op dit moment is dat voldoende. Als de noodzaak zich
aandient zal naar uitbreiding worden gezocht.
Betere aansluiting bij de doelgroep met een migratieachtergrond
Bestuur en overige vrijwilligers van Leergeld HW bestaan op dit moment geheel uit mensen met
een Nederlandse achtergrond. De coördinator heeft overigens wel een Turkse achtergrond.
Voorts kunnen wij beschikken over de hulp van een Arabisch sprekende tolk. Beide ervaren wij
als nuttig en behulpzaam.
Dat staat echter in contrast met de doelgroep van Leergeld HW. Circa 80 procent van de
kansarme kinderen komt uit gezinnen met een migratieachtergrond. Deze groepen vormen over
het algemeen vrij gesloten gemeenschappen. Bij het contact met de (Nederlandse)
‘buitenwereld’ is soms ook sprake van een taalbarrière. Het is daardoor voor mensen zonder een
migratieachtergrond vaak moeilijk om goed contact te maken met deze groepen. Dat vormt een
belemmering voor het werk van Leergeld HW. Ook de sociale diensten van de gemeenten
hebben overigens moeite om deze gezinnen te bereiken.
Om deze belemmering aan te pakken zou het goed zijn wanneer Leergeld HW, zowel voor het
bestuur als voor de uitvoering, meer vrijwilligers met een migratieachtergrond in haar gelederen
zou hebben. Hiermee wordt ook gedoeld op het beheersen van het Turks, Arabisch en/of
Berbers.

Klijnsma-gelden
De gemeente Hilversum heeft het beschikbaar komen van de Klijnsma-gelden (in samenspraak
met Leergeld HW en andere maatschappelijke organisaties) gebruikt om tot een uitgebreid
voorzieningenaanbod voor kinderen te komen: het zogenaamde kindpakket. In Wijdemeren is
een vergelijkbaar aanbod beschikbaar. De gemeenten bieden deze hulp aan door geld aan het
gezin ter beschikking te stellen. Niet duidelijk, zelfs onzeker is of dit tot gevolg heeft dat het geld
terecht komt waar het bedoeld is: bij het kind.
Beleidsvoornemens
Leergeld HW is van mening dat zij zich er sterk voor dient te maken (een deel van) de regeling
voor de gemeenten uit te voeren volgens haar methode: een naturaregeling. Dit geeft een veel
grotere waarborg dat het geld bij het kind terecht komt.
Voorts zal Leergeld HW zich er voor inzetten groepen te bereiken die buiten de kaders van de
gemeenten vallen maar waar wel sprake is van armoede (weliswaar een “hoog” inkomen maar
een vrij besteedbaar bedrag dat onder de Nibud-normen ligt).
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