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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. En zoals Leergeld Nederland
het zo treffend benoemt: het voorkomen van sociaal isolement van kinderen uit
minimagezinnen waarbij we streven naar kansengelijkheid en een minimale levensstandaard
voor alle kinderen.
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 gemeenten zal zijn
en welk deel voor Leergeld HW dan wel andere gelieerde intermediairs zoals het Nationaal
Fonds Kinderhulp. Dit beleidsplan beschrijft hoe het stichtingsbestuur deze verdere ontwikkeling
voor zich ziet. Het gaat om een samenhangende aanpak met inzet op 3 niveaus:
- verstrekken van voorzieningen;
- doorverwijzen en preventie; en
- structurele belemmeringen aan de kaak stellen.
Enkele cijfers en feiten
Wij zijn hierbij uitgegaan van de meest actuele gegevens die voor ons te traceren waren. We
hebben geen reden om aan te nemen dat deze gegevens substantieel gewijzigd zouden zijn.
Hilversum
Hilversum is een gemeente van ongeveer 90.000 inwoners. Het aantal gezinnen dat gebruik
maakt van bijstand krachtens de Participatiewet is circa 2000 (december 2019). Het totaal aantal
‘armoedegezinnen’ is circa 3900 (2018). Het aantal gezinnen van ZZP-ers, ondernemers en
“werkende armen” (mensen met kleine en/of tijdelijke banen) met een inkomensniveau onder
de bijstandsnorm is dus circa 1900. Bij een gemiddeld huishouden van 2,11 personen en 15%
kinderen tussen 4 en 18 jaar betekent dat een doelgroep van ongeveer 1200 kinderen.
Wijdemeren
De gemeente Wijdemeren kent ruim 24.000 inwoners (2019).
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 300 kinderen tot onze
doelgroep behoren.
We hebben dus in ons werkgebied te maken met circa 1.500 kinderen die door de slechte
financiële omstandigheden waarmee ze hebben te maken, kans lopen op sociale uitsluiting.
Dit is een duidelijke toename ten opzichte van 2017 en het lijkt logisch te veronderstellen dat
vanwege corona in de komende jaren, of allicht in 2021, een verdere toename te zien zal zijn.
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Activiteiten: stand van zaken en verwachtingen
Huidige stand van zaken
Leergeld HW heeft vanaf de start van de activiteiten tot en met 31 december 2020 (het opstellen
van dit document) ongeveer 600 gezinnen bijgestaan. Het gaat hierbij om circa 1200 kinderen
die soms meerdere jaren achter elkaar geholpen zijn, waarbij opgemerkt moet worden dat een
flink aantal van deze kinderen inmiddels ouder dan 18 jaar is, de leeftijd waarop onze
ondersteuning stopt. Onder hulp dient hierbij 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,--.
Leergeld HW heeft de afgelopen jaren meer en meer “maatwerk” kunnen leveren door optimaal
gebruik te maken van beschikbare voorzieningen van gelieerde partners die onze slagkracht en
effectiviteit hebben verhoogd.
Samen voor alle Kinderen
In 2018 zijn de landelijke Leergeld-organisatie, de Jeugdfondsen Sport & Cultuur, Nationaal
Fonds Kinderhulp en Stichting Jarige Job het samenwerkingsverband Samen voor alle Kinderen
(Sam&) aangegaan. Het platform beoogt door gezamenlijke en landelijke inspanningen de
doelgroep, met name de werkende armen, beter te bereiken. Daarnaast zijn er allerlei vormen
van verdere samenwerking afgesproken. Leergeld HW heeft zich hier van harte bij aangesloten.
De doelmatigheid van dit platform moet uiteindelijk worden gerealiseerd doordat gezinnen
slechts één loket hoeven te benaderen voor hulp.
Verwachtingen
Leergeld HW wil het aantal gezinnen en daarmee het aantal kinderen dat geholpen wordt,
verder uitbreiden, met name door de werkende armen/ouders beter proberen te bereiken, zoals
hiervoor benoemd. Een belangrijke drijfveer hiervoor zijn de uitkomsten van een in augustus
2020 verschenen rapport: Altijd op een richeltje lopen. Het streven is het aantal geregistreerde
gezinnen eind 2024 verdubbeld te hebben.
De rol van Leergeld HW zal aldus meerledig zijn:
 Doorverwijzen naar voorliggende voorzieningen (Gemeente, scholen) mits het gebruik en
aanbod hiervan voldoende flexibel in te zetten is;
 Intermediair zijn voor met name Jeugdfonds Sport & Cultuur, Nationaal Fonds Kinderhulp, en
Stichting Jarige Job;
 Waar nodig op weg helpen van de gezinnen zonder in de rol van hulpverlener terecht te
komen (sociaal maatschappelijke hulpverleningsorganisaties);
 Het zelf verstrekken van voorzieningen, dan wel aanvullen waar andere middelen
ontoereikend zijn.
 Beter bereik effectueren van nog niet ondersteunde groepen zoals de eerder genoemde
werkende armen, de verborgen armoede, laaggeletterden en arbeidsmigranten
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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 2023 ons werk
kunnen blijven doen. In de tussentijd zullen fondsen moeten worden geworven om ook vanaf
2024 de continuïteit te kunnen blijven waarborgen.
Een voorzichtige schatting is dat, en niet rekening houdende met Corona implicaties, jaarlijks
circa € 40.000 aan opbrengsten zal moeten worden gegenereerd om ‘veilig’ de komende jaren
ons werk te kunnen blijven doen.
Naamsbekendheid
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.
Dat geldt tenslotte ook voor de groep potentiële sponsors en donateurs, waarbij het
intensiveren van relaties met locale beleidsmakers, politici en maatschappelijke organisaties ons
draagvlak vergroot.
Bestuur
Het bestuur acht de huidige bezetting van vier leden efficiënt en voldoende. Desondanks wordt
al gezocht naar nieuwe bestuursleden om op langere termijn de continuïteit te kunnen
waarborgen. Hierbij zal met name gekeken worden naar aantoonbare affiniteit met ICT en PR.
Coördinator en intermediairs
Voor de uitvoering van de activiteiten is Leergeld HW afhankelijk van het werk van intermediairs.
Deze worden aangestuurd door de coördinator. Deze functionaris, die in verband met de privacy
van de geholpen gezinnen op een zekere afstand van het bestuur werkt, is een spil in de
organisatie. Momenteel heeft onze stichting vier intermediairs. Op dit moment is dat voldoende.
Als de noodzaak zich aandient zal naar uitbreiding worden gezocht. Wel dient hierbij te worden
aangetekend dat de zogenaamde vrijwilligheid in relatie tot de groeiende complexiteit van
werkzaamheden en toetsingscriteria ons zorgen baart voor wat betreft de inzet van de
intermediairs in de toekomst. Een belangrijk punt is ook de vereiste competenties door de
toename van digitale aanvragen.
Betere aansluiting bij allochtoon deel doelgroep
Bestuur en overige vrijwilligers van Leergeld HW bestaan op dit moment geheel uit mensen met
een autochtone Nederlandse achtergrond. De coördinator heeft overigens wel een allochtone
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 Marokkaanse, Turkse of andere niet-westerse
allochtone achtergrond (asielzoekers), meestal een moslimachtergrond.
Deze groepen vormen over het algemeen vrij gesloten gemeenschappen. Bij het contact met de
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(Nederlandse) ‘buitenwereld’ is er soms ook sprake van een taalbarrière. Het is daardoor voor
mensen met een autochtone achtergrond 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 uit hierboven genoemde groepen zou kunnen
vinden.
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