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Voorwoord
Geen dagelijkse warme maaltijd of geen nieuwe kleding als

Het is goed veel gemeenten aan de slag zijn gegaan met de

dat nodig is. Niet lid kunnen zijn van een sportvereniging of

aanbevelingen uit het rapport van de Kinderombudsman over

naar muziekles gaan. Ook het vieren van je verjaardag met

Kinderen in armoede. Veel gemeenten hebben inmiddels een

cadeautjes van je ouders en een traktatie op school is geen

kindpakket, waaronder Groningen, Leeuwarden en de Gemeente

vanzelfsprekendheid. Kinderen, die in Nederland opgroeien,

Westland. Ik merk dat er veel gemeenten zoekend zijn in de wijze

worden dagelijks geconfronteerd met geldgebrek. Omdat

waarop ze het kindpakket kunnen vormgeven. Wat hebben

materiële zaken ontbreken, maar vooral omdat ze niet mee

kinderen nodig? Hoe werken we samen met lokale partners?

kunnen doen.

Hoe bereiken we alle kinderen die hulp kunnen gebruiken?

Steeds meer kinderen in Nederland groeien op in armoede.

Om het voor deze gemeenten eenvoudiger te maken, bied ik

Momenteel 400 duizend, oftewel een op de negen kinderen. Dit

hen deze handreiking aan. Het bevat tips en adviezen voor

zijn niet alleen kinderen, van wie de ouders moeten rondkomen

gemeenten die aan de slag willen met het kindpakket, maar

van de bijstand. Het kunnen ook kinderen zijn van zelfstandig

ook voor gemeenten die al eerste stappen hebben gezet met

ondernemers of woningbezitters, die hun huis niet verkocht

het kindpakket. Tot slot mag in dit document informatie niet

krijgen. Kortom: gezinnen, die niet altijd op het netvlies van

ontbreken over jeugdparticipatie en hoe dit ingezet kan worden.

gemeenten staan. Ik heb in mijn rapport ‘Kinderen in armoede’
gemeenten geadviseerd om een armoedebeleid te ontwikkelen,

Kinderen hebben het recht om gehoord te worden en hun

waarin hulp direct ten goede komt aan kinderen.

mening te geven over zaken die hun aangaan. Ik hoop dat u dit
ter harte neemt, niet alleen omdat dit nu eenmaal staat in het

Dit kan met een kindpakket: een pakket dat de meest

Kinderrechtenverdrag. Maar vooral omdat u de meerwaarde

noodzakelijke behoeften bevat, aangevuld met zaken om

ziet in het verbeteren van uw armoedebeleid. Laat kinderen in

mee te kunnen doen in de samenleving. Denk hierbij aan

armoede niet langs de zijlijn staan. Ik wil alle kinderen, ouders en

een stel winter- en zomerkleren, zwemlessen, toegang tot

professionals die hebben meegewerkt aan deze handreiking van

lokaal openbaar vervoer en deelname aan een wekelijkse

harte bedanken.

activiteit ter ontspanning of sportieve of culturele ontwikkeling.
Veel gemeenten zijn met deze aanbevelingen aan de

Marc Dullaert

slag gegaan.

de Kinderombudsman

= Interactie
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Staatssecretaris Klijnsma over kinderen in armoede:
Elk kind moet de kans krijgen om zich te ontwikkelen, om mee te doen in de samenleving. Ook een

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal in het najaar een onderzoek presenteren

kind dat opgroeit in een huishouden waar weinig geld is of waar schulden zijn. Daarom heeft het

dat aan de hand van concrete voorbeelden een beeld schetst van de staande praktijk in diverse

kabinet bij de aanpak van de armoede- en schuldenproblematiek speciale aandacht voor de positie

gemeenten. Ik hoop en verwacht dat dit lokale bestuurders zal inspireren tot de introductie of

van kinderen in deze gezinnen. Zij mogen niet buiten de boot vallen door armoede.

verdere ontwikkeling van het kindpakket. Deze praktische handreiking van de Kinderombudsman is
daar heen behulpzaam bij. En zal ook zeker kunnen bijdragen om het gestelde doel te bereiken.

Zo heeft het kabinet extra geld vrijgemaakt voor het Jeugdsportfonds, het Jeugdcultuurfonds en
Stichting Leergeld. Dat zijn fondsen die er voor zorgen dat kinderen die opgroeien in een huishouden

Alle kinderen moeten de kans krijgen om zich te ontwikkelen en mee te kunnen doen in de

met geldzorgen toch kunnen meedoen. Zij maken het mogelijk dat ze kunnen sporten en creatief

samenleving. Het gaat erom dat alle kinderen een goede ‘rugzak’ meekrijgen voor hun toekomst!

mee kunnen doen.
Ik heb gemeenten opgeroepen om bij de inzet van de extra middelen voor het armoede- en

Jetta Klijnsma

schuldenbeleid (90 miljoen euro per jaar) speciale aandacht te besteden aan de sociale participatie

Staatssecretaris van sociale zaken en werkgelegenheid

van kinderen.
Het zal u dan ook niet verbazen dat ik de aanbeveling van de Kinderombudsman aan gemeenten
om een kindpakket samen te stellen van harte ondersteun. Ik kom in de praktijk prachtige
voorbeelden tegen van gemeenten die samen met maatschappelijke organisaties al met het
kindpakket aan de slag zijn.
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De Kinderombudsman
en het Kindpakket

De Kinderombudsman heeft in juni 2013 zijn rapport gepresenteerd naar kinderen
in armoede. Eén van zijn belangrijkste aanbevelingen aan gemeenten is om meer
aandacht te besteden aan kinderen, die opgroeien in armoede. De Kinderombudsman
vindt dat zij meer moeten inzetten op hulp, die direct ten goede komt aan de sociale,
geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van kinderen. De Kinderombudsman raadde
gemeenten aan een kindpakket samen te stellen.

Wat is een kindpakket?

geldgebrek: geen dagelijkse warme maaltijd en geen nieuwe

Een kindpakket is een pakket, dat kinderen in armoede voorziet

kleding als dat nodig is. Lid zijn van een sportclub of het vieren van

van tenminste de meest noodzakelijke behoeften, aangevuld

een verjaardag is geen vanzelfsprekendheid. Daarnaast hebben veel

met zaken om mee te kunnen doen in de samenleving. Denk

kinderen het gevoel niet mee te kunnen doen en buitengesloten te

hierbij aan vouchers voor basisbenodigdheden zoals een stel

worden. Een kindpakket voorziet in de behoefte van deze kinderen

winter- en zomerkleren, lessen voor een basiszwemdiploma, een

om niet langer langs de zijlijn te staan.

bibliotheekpasje, toegang tot lokaal openbaar vervoer en deelname
aan een wekelijkse activiteit ter ontspanning of sportieve of

Voor wie is een kindpakket?

culturele ontwikkeling. Een kindpakket moet eenvoudig aan te

De Kinderombudsman vindt dat het kindpakket beschikbaar moet

vragen zijn en rechtstreeks ten goede komen aan het kind.

zijn voor iedereen tot achttien jaar, die opgroeit in een huishouden
met een besteedbaar inkomen onder de norm van 120% van

Hoe zit het met armoede en de rechten
van kinderen?

het sociale minimum.

Elk kind heeft recht op een levensstandaard die toereikend

Hoe stel ik een kindpakket samen?

is voor zijn lichamelijke, geestelijke, intellectuele, zedelijke

Gemeenten beslissen zelf over de inhoud van het kindpakket.

en sociale ontwikkeling. Ouders moeten daarvoor zorgen en

In deze handreiking vindt u tips die u kunt gebruiken bij de

de Staat moet hen daarbij ondersteunen. Dat staat in het VN

totstandkoming van het kindpakket. De Kinderombudsman

Kinderrechtenverdrag

. De Kinderombudsman controleert of de

kinderrechten in Nederland worden nageleefd.

adviseert gemeenten om over de inhoud van het pakket in gesprek
te gaan met kinderen en jongeren, die in de gemeente wonen. Dit
zorgt ervoor dat het aanbod overeenkomt met de behoefte van

Waarom is een kindpakket zo belangrijk?

deze kinderen en jongeren. Lees meer over jongerenparticipatie

Uit onderzoek van de Kinderombudsman blijkt dat veel kinderen,

op pagina pagina 13

.

die opgroeien in armoede, dagelijks worden geconfronteerd met
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Wat moet er in een kindpakket?
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het lokale armoedebeleid en daarmee dus ook voor het
aanbod voor de jeugd die in armoede opgroeit. Een gemeente bepaalt dus ook zelf de inhoud van een
kindpakket. Jeugdsportfonds & Jeugdcultuurfonds, Stichting Leergeld Nederland, Nationaal Fonds
Kinderhulp, Stichting Jarige Job, Resto Van Harte en Voedselbanken Nederland hebben een
Pact

voor kinderen in armoede ondertekend. Zij kunnen gemeenten ondersteunen in het

optimaliseren van het doel en het bereik van het lokale kindpakket.

Welke gemeenten hebben al een kindpakket ingevoerd?
Diverse gemeenten bieden kinderen, die opgroeien in armoede, momenteel een kindpakket aan. Op
de website van Groningen

staat overzichtelijk wat deze gemeente in haar kindpakket aanbiedt aan

kinderen en jongeren. Tientallen gemeenten hebben momenteel een kindpakket. Voorbeelden hiervan
zijn de gemeenten Groningen

, Leeuwarden

en Westland

.
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Tips voor een
effectief kindpakket

De Kinderombudsman adviseert gemeenten om een kindpakket samen te stellen. Dit pakket
bevat ten minste de meest noodzakelijke behoeften aangevuld met zaken om mee te kunnen
doen in de samenleving: vouchers voor basisbenodigdheden zoals een stel winter- en
zomerkleren, zwemlessen, een bibliotheekpasje, toegang tot lokaal openbaar vervoer en
deelname aan een wekelijkse sportclub, culturele activiteit of hobbyclub. Het pakket moet
beschikbaar zijn voor alle kinderen in een huishouden met een besteedbaar inkomen tot
120 procent van het sociale minimum.

De volgende tips kunnen helpen om een kindpakket samen

2. Breng je doelgroepen in beeld

te stellen, te vullen en up to date te houden.

Uit het onderzoek van de Kinderombudsman blijkt dat
veel gemeenten zich in hun armoedebeleid richten op

1. Ga je oriënteren

uitkeringsgerechtigden, terwijl er juist nu nieuwe groepen bij

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het armoedebeleid. Zij

komen met financiële problemen, zoals werklozen, ZZP’ers en

hebben vaak al regelingen voor kinderen. Kijk ook goed welke

gezinnen met schulden. Veel gemeenten hebben deze burgers en

organisaties in de regio actief zijn die kunnen helpen. Denk aan

hun kinderen vaak nog niet voldoende in het vizier.

organisaties die zich inzetten voor kinderen in armoede, maar
ook aan organisaties die zich bezig houden met participatie

Gaby van den Biggelaar, directeur van Leergeld Nederland

van jongeren.

‘Streef naar een goede balans tussen de uitvoeringskosten en
wat je aan het kind ten goede wilt laten komen. Bezuinigen op de

Gaby van den Biggelaar, directeur van Leergeld Nederland

uitvoering kan betekenen dat je de doelgroep niet goed bereikt.

‘Inventariseer wat er allemaal al is. Betrek ook particuliere

Bereik je bijvoorbeeld iedereen met een digitaal aanbod, zijn ouders

instanties erbij. Denk dan aan de lokale Stichting Leergeld, het

assertief genoeg om te reageren via een website? Voor het bereik

Jeugdsportfonds, het Jeugdcultuurfonds, Stichting Jarige Job, Resto

kun je ook de hulp vragen van particuliere organisaties. Eventueel

VanHarte of de voedselbanken, maar ook aan bedrijven en kerken.

kun je een subsidie aan zo’n organisatie geven.’

Probeer vervolgens om dat aanbod samen te brengen én maak
die organisaties bekend met elkaar. Zo kan er ook een netwerk
ontstaan.’
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3. B etrek jongeren in het opstellen
van het kindpakket

4. Maak een breed aanbod voor kinderen en jongeren.

Kinderen hebben volgens het Kinderrechtenverdrag het recht om mee te praten over zaken die hen

adviseert om het kindpakket te vullen met ten minste de meest noodzakelijke behoeften, zoals een

aangaan. Voor een goed gevuld kindpakket is luisteren naar kinderen heel nuttig. In de praktijk blijkt

winterjas of schoolspullen, aangevuld activiteiten om mee te kunnen doen in de samenleving, zoals

dat kinderen een verfrissende inbreng hebben.

lidmaatschap van een sportclub en een bibliotheekpasje.

Anita Schwab, directeur van Leergeld Den Haag, een stichting die spullen geeft waarmee kinderen

Cees Ederveen, beleidsmedewerker bij de gemeente Den Haag

kunnen meedoen op school en in het verenigingsleven.

‘Bouw zo’n kindpakket zorgvuldig en rustig op, via duidelijke routes. Een samenhangend pakket staat er

‘Laat kinderen meedenken en meepraten over beleid via een leuk project. Wij hebben de leergeldkids, een

niet in één keer en je hebt ook nog te maken met vrijwilligers en bedrijven.’

Gemeenten zijn vrij om te beslissen over de inhoud van het kindpakket. De Kinderombudsman

groep kinderen van 11 en 12 jaar uit minimagezinnen. Onder meer via spelvormen komen wij erachter
wat zij echt belangrijk vinden. Zo vroegen we bijvoorbeeld hoe ze duizend euro zouden verdelen. In

Marielle Reneman, projectleider Kindpakket bij de gemeente Groningen

de voorjaarsvakantie hadden we een project waarbij moeders en kinderen samen aan de slag gingen.

‘Wij hebben naast het kindpakket ook eenmalige bijdragen voor een ‘goed idee’. Zo’n bijdrage is voor

De leergeldkids praten ook met de wethouder en met gemeenteambtenaren. Direct contact met de

burgerinitiatieven, voor mensen die iets willen doen voor jeugd in armoede. Zoals voor vrouwen die in de

doelgroep is altijd leuk en nuttig. Bij ons komen mensen ook langs om bijvoorbeeld een voucher op te

winter mutsen en sjaals breien voor kinderen in armoede, voor het organiseren van vakantieactiviteiten

halen en we hebben een computerreparatiewerkplaats. Zo kun je nog eens wat vragen.’

of het bakken van taarten voor jarige kinderen.’

Soesja Boode, directeur van ‘De kleine ambassade’, een stichting die kinderen wil betrekken bij
en voorbereiden op de samenleving.
‘Wij merken dat het wérkt als beleidsmedewerkers en politici naar kinderen luisteren. Het is inspirerend,
kinderen hebben verfrissende invalshoeken en dat biedt beleidsmakers en politici nieuwe inzichten.
Kinderen zijn ook nog geen boze burgers, ze denken niet in kaders en hebben het niet over wat
gemeenten zouden moeten doen. Betrek er ook kinderen bij die zelf niet in armoede leven. Doorvragen
is vaak nodig. Kinderen zeggen bijvoorbeeld dat armoede niet iets is om je voor te schamen, terwijl ze
onbewust met elkaar in stand houden dat het belangrijk is om de nieuwste mobiel te hebben of dure
verjaardagsfeestjes te geven.’
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5. Werk aan je netwerk!

7. Informeer kinderen en ouders actief over het kindpakket

De Kinderombudsman roept gemeenten op om intensief samen te werken met organisaties die zich

Presenteer het kindpakket als iets aantrekkelijks en echt bedoeld voor het kind. Als gemeente heb je

inzetten voor kinderen in armoede. In veel regio’s zijn organisaties actief die als doel hebben om

gegevens beschikbaar van gezinnen met een laag inkomen. Die gezinnen kun je in ieder geval actief

kinderen in armoede hulp te bieden. Door samenwerking kunnen gemeenten een compleet en

proberen te benaderen.

passend aanbod voor kinderen organiseren.
Gaby van den Biggelaar, directeur van Leergeld Nederland
Cees Ederveen, beleidsmedewerker bij de gemeente Den Haag

‘Een publiciteitscampagne kan geen kwaad voor de nieuwe groep armen. Daarbij horen bijvoorbeeld

‘Betrek bedrijven als sponsor bij het Kindpakket via sociale bedrijfsuitjes. In Den Haag hebben

ondernemers of tijdelijk arme gezinnen. Dan heb je het over gezinnen van wie het huis onder water staat

bijvoorbeeld medewerkers van een grote verzekeraar traktaties ingepakt voor de Stichting Jarige Job.’

of waar een echtscheiding speelt. Veel van die gezinnen kennen de wereld van het kindpakket niet. Mensen
stellen het vaak ook uit om gebruik te maken van regelingen of willen koste wat het kost alles zelf voor hun

Anita Schwab, directeur van Leergeld Den Haag

kinderen betalen. Maar dat gaat ten koste van andere belangrijke uitgaven.’

‘We bieden ook een eigen schoolagenda waarin de Leergeldkinderen als fotomodel staan. We hebben
er verenigingen en bedrijven bij betrokken en zo maak je cirkels in je netwerk. Succes trekt succes aan.

Anita Schwab, directeur van Leergeld Den Haag

Ik zeg weleens: geef elke kind een netwerk. Kon dat maar, een netwerk in het kindpakket. Want dit zijn

‘Kinderen kunnen heel goed voorlichting geven aan andere kinderen. Wij

regelmatig kinderen die later moeite hebben om een stage of een baan te vinden.’

hebben in Den Haag nu de Kinderambassadeurs. Die hebben een training
gekregen in spreken in het openbaar en een mooie powerpointpresentatie.
Ze zijn officieel geïnstalleerd door de burgemeester. Ze vragen bijvoorbeeld

6. Maak het kindpakket laagdrempelig

of ze op school een spreekbeurt over Leergeld mogen geven. Dat weigert

Maak het makkelijk om het kindpakket aan te vragen. Hou er rekening mee dat ouders vaak zoveel

een leerkracht echt nooit. De kinderambassadeurs kunnen hun klasgenoten

aan hun hoofd hebben dat ze er geen ingewikkelde aanvraagprocedure bij kunnen hebben. Bedenk

eenvoudig wijzen op de praktische zaken, zoals de aanvraag voor een

ook dat kinderen zich kunnen schamen voor hun situatie en niet telkens aan hun armoede willen

schoolspullenpas.’

worden herinnerd.
Soesja Boode, directeur van ‘De kleine ambassade’
Janett Klaare, adviseur voor de gemeente Westland, die het kindpakket presenteert met een

‘Voor de gemeente Schiedam hielden wij een enquête onder 1500 kinderen om

vrolijke, laagdrempelige website.

te ontdekken wat kinderen zelf belangrijk vinden om fijn op te kunnen groeien.

‘Ouders zitten vaak in een overleefmodus, er is angst om een brief van de gemeente open te maken.

Ook startten we een verdiepende gesprekkenserie met achttien kinderen. De

Wij zagen het als een uitdaging om gezinnen in een prettige setting een kindpakket aan te bieden.’

uitkomsten zijn niet alleen verwerkt in een rapport voor ambtenaren, maar ook
in een educatieve kinderkrant die naar alle Schiedamse basisscholen gaat. Zo
worden nog veel meer kinderen en indirect ouders bij het onderwerp betrokken.’
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8. Evalueer het kindpakket

Cees Ederveen, beleidsmedewerker gemeente Den Haag

Kijk wie er gebruik maakt van het kindpakket en hoe het wordt gebruikt. Maar kijk ook naar de

‘Kijk voortdurend naar de behoefte. Wij hebben in Den Haag de bon voor winterkleding verlaagd

waardering door de doelgroep en de trends in de samenleving. Een computer is al bijna onmisbaar.

van 125 euro naar 100 euro, maar het aantal kinderen dat ‘m krijgt gaat omhoog.’

Maar steeds meer middelbare scholen gaan er ook van uit dat kinderen een smartphone hebben.
Gaby van den Biggelaar, directeur van Leergeld Nederland
Harry van der Molen, wethouder armoedebeleid in Leeuwarden

‘Controleer of het aanbod echt bij het kind terecht komt. Ik hoorde van een voorbeeld van

‘We houden de vinger aan de pols met een klachtenfunctionaris.’

waardencheques voor de Action. Sommige ouders bleken die cheques helemaal niet te
besteden in die winkel, maar te verkopen voor geld.’
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De gemeenten Den Haag, Leeuwarden, Groningen en Westland bieden een uitgebreid
kindpakket. Elke gemeente pakt het anders aan, legt eigen accenten qua bereik, samenstelling
en samenwerking met lokale organisaties en bedrijven.

Kindpakket Den Haag: Beleidsmedewerker Cees Ederveen

Vier voorbeelden
van een kindpakket

Zoveel mogelijk in natura
Den Haag heeft veel ervaring met kindregelingen en armoedebestrijding. Het kindpakket staat er als een huis.
De gemeente zit er bovenop dat alles uit het kindpakket echt bij kinderen terechtkomt.
‘We zetten in op zoveel mogelijk verstrekkingen in natura’, zegt

De leerlingen krijgen een schoolspullenpas waarmee zij in natura

beleidsmedewerker Cees Ederveen. ‘Het kindpakket is gekoppeld

de benodigdheden kunnen kopen. ‘Daarover hebben we duidelijke

aan de Ooievaarspas, de gratis pas voor minima. Kinderen kunnen

afspraken met winkels, zoals V&D en Bruna. Met de pas kunnen

zo gratis zwemles krijgen, gratis lid worden van een sportclub en

alleen schriften, pennen en schooltassen worden aangeschaft.

gratis iets cultureels doen als muziekles. Via de stichting Leergeld

Indirect zijn de kassières daar ook een soort vrijwilligers, zij letten

komen daar dan de attributen als het clubshirt en de blokfluit bij.’

er echt op dat ouders de spullen een dag later niet komen ruilen.’

Samenwerking met andere organisaties heeft volgens Ederveen als

‘We hebben vorig jaar 23.500 kinderen bereikt met het kindpakket,

voordeel dat die makkelijker andere fondsen of het bedrijfsleven

ongeveer 80 procent van de doelgroep. Onze wethouder, Rabin

kunnen aanspreken en soms flexibeler kunnen zijn. ‘Leergeld levert

Baldewsingh, vindt het heel belangrijk dat kinderen die in armoede

ook de fietsen en de computers. Wij hebben hier gekozen voor

moeten opgroeien via onderwijs en verenigingsleven kansen

opknapcomputers.’

krijgen. Het gaat niet alleen om materiële zaken, het kindpakket
neemt ook even de zorgen om geld weg. Kinderen ervaren het

Scholen krijgen voor kinderen met een Ooievaarspas de

als een bevrijding om met hun ouders iets nieuws uit te zoeken.

ouderbijdrage vergoed voor buitenschoolse activiteiten als

Het kopen van een winterjas is een uitje in plaats van een ramp.

excursies, sportdagen en dergelijke. ‘Daarover zijn we nog in

Kinderen bouwen ook aan een eigen identiteit en dan is het fijn als

discussie, vooral met scholen voor voortgezet onderwijs die van

je een mooie schoolagenda kunt uitkiezen.’

alles in rekening brengen. Wij vinden dan dat sommige zaken
gewoon onder schoolkosten vallen.’

Voor meer informatie: Cees Ederveen, beleidsmedewerker gemeente
Den Haag (cees.ederveen@denhaag.nl of 070-3535767)
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Kindpakket Groningen: projectleider Mariëlle Reneman

Actief en persoonlijk de doelgroep benaderen
Een op de vijf kinderen in de stad Groningen groeit op in armoede en er zijn veel schrijnende situaties. Dat vraagt om een tandje erbij,
concludeerde de gemeente. Zo startte een pilot om de gezinnen actief te benaderen en te wijzen op het uitgebreide kindpakket.
‘We kwamen erachter dat we lang niet alle kinderen bereikten

De actieve Groningse benadering is onder meer ook te zien bij de

met ons kindpakket’, vertelt Mariëlle Reneman, projectleider ‘Jeugd

fietsen die in het kindpakket zitten. Reneman: ‘Heel goed dat die

en jongeren in armoede’ van de gemeente Groningen. ‘Daarom

erin zit. Maar als zo’n fiets kapot gaat, blijft-ie vaak thuis. Daarom

hebben we een pilot opgezet waarbij vijftien mensen via een

hebben we nu in de wijken waar al beheerders bij een spelcontainer

werkervaringsplaats simpelweg zijn gaan bellen. Via de gegevens

werken, reparatiesets geleverd. De beheerders leren de kinderen

die wij als gemeente hebben, konden ze heel gericht alle 3500

daarmee zelf kleine reparaties uitvoeren, zoals een lekke

gezinnen bellen met de vraag ‘kent u het kindpakket?’

band plakken.’

‘Dat is geen callcenter werk’, benadrukt Reneman, ‘het zijn
intensieve gesprekken van ruim een halfuur. De mensen zijn vooraf
getraind in de regelingen en snappen door hun eigen situatie de
doelgroep. Door de belactie schoot het aantal aanvragen naar het
Kindpakket omhoog, maar dat is ook de bedoeling want jeugd en
jongeren vormen een speerpunt in het armoedebeleid.’
De gemeente Groningen is zelfs een stapje verder gegaan.
Reneman: ‘Wie we telefonisch niet konden bereiken hebben we

Enkele bijzondere onderdelen van het Groningse kindpakket
naast de vergoedingen voor schoolse en buitenschoolse
activiteiten:
• 20 euro korting op hobbyclub
• aantal keren gratis naar zwembad of ijsbaan
• bijstand voor vervanging van kapotte computer
• aantrekkelijk aanbod voor mobiele telefoon en
computer is in onderzoek

opgezocht. Sommige mensen nemen bijvoorbeeld de telefoon niet
op bij een anoniem nummer. We gaan dan de wijken in, bellen aan
en geven persoonlijk een flyer over het kindpakket. Vergeet niet dat

Voor meer informatie: Mariëlle Reneman, projectleider Kindpakket

gezinnen in armoede meestal bezig zijn om te overleven. Vaak gaat

gemeente Groningen Marielle.Reneman@groningen.nl

het ook om laaggeletterden of om niet-Nederlands sprekenden.
Daarom hebben we ook tolken beschikbaar.’

Handreiking aan Nederlandse gemeenten voor effectief kindgericht armoedebeleid | 11

—
Interview

—

Kindpakket Leeuwarden: wethouder armoedebeleid Harry van der Molen

Netwerken en weinig regels
Ongeveer vijftien procent van de kinderen in de gemeente Leeuwarden groeit op in een gezin met weinig inkomen.
Leeuwarden zet bewust in op een netwerk van organisaties en bedrijven om het kindpakket vorm te geven.
‘Een kindpakket bieden is een gemeentelijke taak, maar de

voor dat er meer kinderen worden bereikt, er meer eigenaars zijn

uitvoering is niet alleen de verantwoordelijkheid van de gemeente’,

en dus ook meer oplossingen en financiële middelen als landelijke

vat wethouder Harry van der Molen de insteek samen van de

fondsen. De sociale wijkteams kijken samen met de ouders naar

gemeente Leeuwarden. ‘We vinden dat we kinderen hun kansen en

wat er nodig is om hun kinderen goed mee te kunnen laten doen op

toekomstperspectief niet mogen ontnemen. Met het kindpakket

school, in de wijk, bij sport of cultuur. Als er praktische bezwaren

creëren we een eenvoudige en eenduidige toegang tot regelingen die

zijn die niet binnen het netwerk kunnen worden opgelost,

gericht zijn op ondersteuning van kinderen die opgroeien in armoede.’

bijvoorbeeld kleding of een fiets, beschikken de wijkteams over een
klein budget aan handgeld. In het verleden kregen ouders zelf een

Voor de uitvoering van het kindpakket werkt Leeuwarden samen

bedrag, maar dan wist je niet waar dat terecht kwam.’

met het Jeugdsportfonds, het Jeugdcultuurfonds, Stichting
Leergeld, coöperatie Amaryllis (wijkteams). Van der Molen: ‘Deze
samenwerking kenmerkt zich vooral door een praktische inslag:
we zijn er niet bovenop gaan zitten met allerlei regels, er moet geen
onnodig papierwerk zijn, we willen zoveel mogelijk geld rechtstreeks
beschikbaar laten zijn voor zoveel mogelijk kinderen en de toegang
van alle verschillende regelingen moet zo regel luw mogelijk zijn.
Kinderen en hun ouders moeten het ook heel laagdrempelig
kunnen aanvragen. Dat kan via de site www.kindpakket.nl

.

Daarop doen nu al negen Friese gemeenten mee en we hopen dat
meer gemeenten zich aansluiten.’
Een gemeente moet ruimte geven, maar natuurlijk wel enkele

Taak
De gemeente Leeuwarden ziet armoedebestrijding onder
kinderen niet als een strikt geïsoleerde taak. ‘De rol van de
overheid verandert’, legt Van der Molen uit. ‘We vragen niet alleen
meer betrokkenheid van inwoners, maar ook meer eigenaarschap
van organisaties die betrokken zijn bij armoede. We zijn in
2018 Culturele Hoofdstad en daarvoor zoeken we ook naar
mogelijkheden in het netwerk en het bedrijfsleven. Dat wordt
niet een jaar lang elke week wat leuks doen, maar de projecten
koppelen aan urgente problemen als armoedebestrijding door
bijvoorbeeld cultuureducatie op scholen.’

randvoorwaarden stellen, benadrukt Van der Molen. Zoals bij de
omgang met klachten. ‘We houden de vinger aan de pols via een

Voor meer informatie: Lysbeth Wiersma, beleidsadviseur armoede

klachtenfunctionaris. Maar een netwerkbenadering zorgt er echt

& participatie (lysbeth.wiersma@leeuwarden.nl, 058-2338612)
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—
Interview

—

Gemeente Westland: Adviseur Janett Klaare

Samen met de hechte gemeenschap
De gemeente Westland presenteert sinds kort een kindpakket met een frisse toegankelijke website gericht op kinderen. Het uitgebreide
pakket is gemaakt in samenwerking met een externe organisatie en de van oudsher hechte Westlandse gemeenschap.
‘De betrokkenheid vanuit de gemeenschap in het Westland is groot’,

wilt sporten of wat je wilt doen. We verwachten een hoog bereik.

vertelt adviseur Janett Klaare die als specialist minimaregelingen de

Negen van de tien huishoudens heeft een internetaansluiting en de

gemeente hielp bij de ontwikkeling van het kindpakket. ‘Wij hebben

meeste kinderen zijn internetvaardig. Wie thuis geen aansluiting

alle partijen bij elkaar gebracht. Er bleken veel onterechte aannames

heeft, kan bijvoorbeeld in de bibliotheek terecht.

te zijn over armoede. Veel organisaties en bedrijven hadden eerst een
wat afwachtende houding, ze hadden geen idee hoeveel verborgen

Digitaal heeft veel voordelen, zoals het online declaratieproces.

armoede er is. Maar ze vinden het nu heel leuk om mee te denken hoe

Klaare: ‘Daarnaast zitten ouders vaak in de overleefmodus, er is

geen kind buiten de boot valt.’

angst om een brief van de gemeente open te maken. Wij zagen
het als een uitdaging om gezinnen in een prettige setting het

Wethouder El Mokaddem van Westland vindt dat alle kinderen in

kindpakket aan te bieden.’

zijn gemeente kansen moeten krijgen om mee te kunnen doen.
Dankzij de externe partijen zit er behoorlijk veel in het Westlandse

Westland heeft er bewust voor gekozen dat er geen geldstroom naar

kindpakket. Klaare: ‘Bijna iedereen die wij benaderden, was bereid

ouders gaat. Lidmaatschapsgeld gaat direct naar de verenigingen

mee te doen. Winkeliers wezen ons zelfs op concurrenten als

en voor artikelen ontvangt het kind een waardebon op naam

mogelijke deelnemers of startten zelf voordeelacties voor kinderen.

per post thuis. ‘Na aanschaf blijft de kassabon bij de winkelier.

Kleine verenigingen bijvoorbeeld bieden aan om het inschrijfgeld

Spullen terugbrengen is niet de bedoeling. Ruilen kan volgens de

cadeau te doen.’

voorwaarden van de winkelier. Wie bij thuiskomst toch liever die roze
winterjas had gekozen, kan gerust die groene omruilen.’

‘Onze insteek is dat het kindpakket voor het kind is, het kind zegt
wat het wil en vraagt het aan. Ouders kijken mee. De gemeente

Voor meer informatie: Wypke de Vreij, beleidsmedewerker

wilde graag een vrolijke, laagdrempelige website. Daarom is er een

participatie (wdvreij@gemeentewestland.nl, 0174-672060)

site met vrolijke bollen waarop je kunt klikken om te kiezen waar je
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4

—
Jeugd laten participeren
in uw jeugdbeleid

Wat is jeugdparticipatie?

Participatieladder

Jeugdparticipatie is gedefinieerd als: de invloed die een jeugdige
heeft op zijn of haar leefomgeving. Als het gaat om jeugdparticipatie
betreft het grofweg twee groepen: kinderen tot 12 jaar en jongeren
van 12 tot 23 jaar. Jeugdparticipatie betreft alle beleidsterreinen op
lokaal niveau die voor kinderen en jongeren relevant zijn. Het gaat
om de ontwikkeling van beleid, de uitvoering en de evaluatie. Een
gemeente kan kinderen en jongeren op allerlei manieren betrekken

5.

>> Eigen initiatief;
kinderen en
jongeren stimuleren om eigen
initiatieven te
ontplooien en
om ongevraagd
advies te geven.

bij haar beleid. Er wordt uitgegaan van meerdere niveaus van
participatie. Ze zijn weergegeven op een participatieladder met de
volgende treden, gebaseerd op

en

>> Inspraak
hebben:
kinderen
en jongeren
daadwerkelijk
inspraak
geven;

:

3.

>> In dialoog gaan
met kinderen
en jongeren:
daadwerkelijk
in contact
komen met
jongeren;

>> Raadplegen:
kinderen en
jongeren raadplegen over
zaken die
hen aangaan

1.

4.

2.

>> Informeren:
kinderen en
jongeren informeren over
belangrijke
thema’s
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Waarom kinderen en jongeren betrekken?

2. Het kind groeit er persoonlijk door

Gemeenten zijn verplicht burgers en/of jongeren te betrekken bij het vormgeven van beleid. Door met

Jeugdparticipatie draagt bij aan de ontwikkeling van jongeren en heeft een educatieve functie.

jongeren te praten krijgt een gemeente inzicht in de problemen, wensen en behoeften van deze groep en

Steeds vaker doen kinderen en jongeren actief mee in onderzoek naar vraagstukken over hun eigen

kunnen ze hun beleid hier zo veel mogelijk op toesnijden.

leefsituatie en leefomgeving. Deze vorm van participatief onderzoek houdt in dat kinderen en

Daarnaast vormt de eigen kracht van jeugd een nadrukkelijk uitgangspunt in het jeugdzorgstelsel waar

jongeren bij voorkeur zo veel mogelijk onderdelen van het onderzoeksproces zelf uitvoeren. Doordat ze

gemeenten verantwoordelijk voor worden. In de stelselwijziging wordt sterk ingezet op participatie van

deelnemen in uiteenlopende vormen van participatie dragen jongeren actief bij aan de samenleving

de jeugd. Het uitgangspunt is om kinderen en jongeren meer te betrekken bij het beleid en eigen kracht te

en kunnen zij zich ontwikkelen tot bewuste burgers die zich betrokken voelen bij de samenleving.

stimuleren. Gemeenten moeten samen met jeugd invulling geven aan deze taken.

Participatie zorgt

ervoor dat jongeren zich vaardigheden eigen maken, dat ze kennis opdoen en zich

zowel persoonlijk als sociaal ontwikkelen.
Er zijn meerdere goede redenen om dit te doen:
1 Kinderen en jongeren hebben volgens het Kinderrechtenverdrag het recht om hun mening te geven
over zaken die hen aangaan;
2 Kinderen en jongeren ontwikkelen zich door jeugdparticipatie;
3 Het verhoogt de kwaliteit van datgene waar ze inspraak in krijgen.

De persoonlijke ontwikkeling van jongeren houdt in dat kinderen en jongeren zaken ontwikkelen
als zelfvertrouwen, zelfrespect en sociale verantwoordelijkheid ontwikkelen, maar participatie kan
bijvoorbeeld ook positieve effecten opleveren voor hun psychosociaal welzijn, schoolprestaties, sociale
verbondenheid en kritisch denken (De Winter, 2005). Participatie is vanuit dit perspectief

dus een

educatief proces dat bijdraagt aan de ontwikkeling van jongeren tot actieve, welbewuste en betrokken
1. Het kind heeft er recht op

burgers. In zowel het educatief-, als rechtsperspectief staat de mogelijkheid van de jeugd om zich te

Nederland heeft zich door ondertekening van het Verdrag voor de Rechten van het Kind gecommitteerd

ontwikkelen, centraal.

aan de verantwoordelijkheid om deze rechten in Nederland te waarborgen. Dat kinderen en jongeren
het recht hebben om hun mening te geven, mee te praten en mee te beslissen over hun leefomgeving,

3. Inspraak verhoogt de kwaliteit van diensten en voorzieningen

is vastgelegd in artikel 12 van dit VN-Verdrag: ‘het kind heeft het recht om zijn of haar mening te

Het inspraakperspectief houdt in dat beslissingen binnen het beleid gebaseerd zijn op de invloed,

geven over alle zaken die het kind aangaan. De overheid zorgt ervoor dat het kind die mening kan uiten

inspraak en initiatieven van kinderen en jongeren. Kinderen en jongeren zijn betrokken bij het

en dat er naar hem of haar wordt geluisterd. Dit geldt ook voor gerechtelijke en bestuurlijke procedures’.

voorbereiden, vormen of uitvoeren van dat beleid. Als het beleid en het aanbod van voorzieningen voor

Kinderen en jongeren dienen vanuit dit recht in staat gesteld en gestimuleerd te worden zich vrij te

kinderen en jongeren beter afgestemd zou zijn op hun problemen, behoeften en wensen,

uiten en te ontwikkelen door eigenwaarde op te bouwen, en kennis en vaardigheden op te doen. De

dit de kwaliteit van voorzieningen.

mening van kinderen en jongeren moet gerespecteerd en meegenomen worden in zaken die hen
aangaan. Dat zijn de uitgangspunten van het rechtsperspectief. Dit is uitgewerkt in verschillende
internationale

.
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Snel aan de slag met jeugdparticipatie
Voor gemeenten, die aan de slag gaan met jeugdparticipatie, zijn de volgende
belangrijk:
• Doelen moeten duidelijk zijn; wat wil je als gemeente met jeugdparticipatie? Op welk niveau wil je
jeugdparticipatie organiseren: om welke trede op de ladder gaat het?;
• Kinderen en jongeren moeten weten hoe ver hun beslissingsbevoegdheid reikt en wat die van
anderen is;
• Er moet voldoende aandacht zijn voor het leerproces van kinderen en jongeren;
• Het resultaat moet herkenbaar zijn;
• Kinderen en jongeren moeten geïnformeerd worden over de resultaten en effecten
Er zijn allerhande stappenplannen en hulpmiddelen om jeugdparticipatie in een gemeente concreet
vorm te geven. Deze zijn bijvoorbeeld weergegeven in de Toolkit

jeugdparticipatie die het Verwey-

Jonker Instituut vervaardigde met Stichting Alexander binnen Be Involved; een verzamelnaam van
diverse instrumenten ter bevordering van jongerenparticipatie in gemeenten.
Het is belangrijk om als gemeente eerst de uitgangspunten en doelen te bepalen: gaat het over
kinderen of jongeren? Vervolgens moeten er randvoorwaarden worden gesteld en kan jeugdparticipatie
worden voorbereid en uitgevoerd met hulp van allerlei beschikbare methodieken. Het verschil tussen
kinderparticipatie (tot 12 jaar) en jongerenparticipatie (12-23 jaar) zit hem in de cognitieve en sociale
ontwikkeling. Dit is iets om bij de keuze voor methodieken rekening mee te houden. Vergeleken met
jongerenparticipatie zijn er specifiek voor kinderparticipatie nog weinig tools voorhanden. Wel is er
een

met een overzicht van inspirerende voorbeelden en deze handreiking

biedt een

overzicht van beschikbare werkvormen.
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Stappenplan voor jeugdparticipatie
Stap 1: Bepaal uitgangspunten en doelen
Het is van belang de diversiteit aan belangen en verwachtingen van jongeren in het oog te houden.

Stap 4: Uitvoeren van methode

Formuleer daarom de volgende doelen:

• De activiteiten met jongeren vinden plaats op een vooraf bepaalde datum, tijdstip en locatie

• wat de gemeente uiteindelijk wil bereiken: incidentele of structurele participatie

en aan de hand van een concreet programma. Het succes van de uitvoering hangt deels af van

• voor welke doelgroepen: jongeren en/of kinderen

praktische voorwaarden en aandachtspunten.

• op welk niveau op de ladder een gemeente participatie wenst: voor kinderen en jongeren moet
helder zijn hoe ver hun beslissingsbevoegdheid reikt en wat die van anderen is;

• Maak ook duidelijke afspraken over vergoeding van onkosten. belangrijke praktische tips voor
de jongerenbijeenkomsten: zorg voor afwisseling en een veilige sfeer tijdens de bijeenkomst en
maak duidelijke afspraken over het vervolg.

Stap 2: Stel randvoorwaarden
• Zorg er als organisatie voor dat de belangrijkste randvoorwaarden ingevuld zijn.

• Houd er rekening mee dat het resultaat of effect herkenbaar moet zijn en dat kinderen en
jongeren hierover tijdig geïnformeerd dienen te worden.

• Verder is het noodzakelijk om alle betrokken organisaties uitvoerig te informeren over het
traject.
• Stel tijd, materiaal, ruimte en vergoeding beschikbaar voor de begeleiding van het traject, de

Stap 5: Evaluatie en doorstart
• Een evaluatie van de uitgevoerde taken is nodig om een goed vervolg te kunnen geven aan de

begeleiding van de methodes, de uitvoering van de methodes en de deelname van collega’s en

participatie-activiteit(en). Kinderen en jongeren kunnen eventuele vervolgstappen aangeven of

jongeren aan activiteiten.

(ook) uitvoeren.

Stap 3: Voorbereiden van uitvoering

In de genoemde toolkit staat wat wanneer ingezet kan worden, weergegeven op doelgroep,

• Kies een beproefde en geschikte methode. De keuze voor een participatiemethode is onder

methodiek en context. De meeste van deze jeugdparticipatiemethodieken zijn specifiek in te zetten

andere afhankelijk van de doelgroep, de tijdsinvestering en het aantal jongeren dat de gemeente

om jongeren te betrekken bij armoedebeleid.

wil bereiken. Met de beschreven uitgangspunten, doelgroepen en randvoorwaarden kan een
gemeente vervolgens kiezen voor een bijpassende methodiek.
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—
5

—
Achtergrond

De Kinderombudsman riep voor zijn rapport ‘Kinderen in armoede’

kinderen en jongeren die in

armoede leven op om hun verhalen en ervaringen met hem te delen. Ook ouders en professionals
werden gevraagd om aan te geven of het huidige armoedebeleid effectief is voor kinderen.
Daarnaast heeft de Kinderombudsman alle gemeenten bevraagd naar hun armoedebeleid. In dit
hoofdstuk vindt u de meest opvallende zaken:

Kinderen over hun armoedesituatie
1. Armoede heeft grote gevolgen voor kinderen
Het merendeel van de kinderen (uit onderzoek) geven aan

Volwassenen en professionals over
kinderen in armoede (zie rapport juni ‘13)
1. Toegang tot hulp en ondersteuning is nodig

dagelijks met geldgebrek te worden geconfronteerd en maken

Uit de reacties van de volwassenen klinkt de mening dat ouders meer

zich zorgen over de situatie thuis en over hun toekomst.

steun en hulp zouden moeten krijgen. Zoals ook al uit de reacties van

2. Opgroeien in een gezin met weinig geld isoleert
kinderen en
Bijna twee op de drie kinderen van de onderzoeksgroep
participeert niet in clubs, zoals sport of cultuur. De kosten hiervoor
vormen de belangrijkste drempel.
3. Armoede is nog steeds een groot taboe in
Nederland
Niet alleen praten kinderen weinig met hun ouders over de
armoede thuis, zij praten hierover ook bijna niet met anderen.
4. Kinderen hebben inventieve oplossingen

kinderen blijkt, leidt armoede tot stress en psychische problematiek
van de ouders. Deze gezinnen moeten naast hulp die is gericht op de
financiële situatie (schuldhulpverlening, budgettering) ook steun en
begeleiding krijgen in het opvoeden van hun kinderen.
2. Voor kinderen in armoede maakt het verschil in
welke gemeente je opgroeit
De voornaamste conclusie uit de reacties van ouders en
professionals op het Meldpunt Kinderen en Armoede is dat zij het
gevoel hebben dat het in Nederland uitmaakt waar je als kind in
een armoedesituatie woont en opgroeit. Veel van de steun en hulp
die gezinnen ontvangen, komt vanuit een particulier initiatief zoals

De kinderen gaan allemaal op hun eigen manier om met

Stichting Leergeld en de voedsel- of kledingbanken. De gezinnen

armoede. Sommige hebben een bijbaantje of proberen te sparen.

vinden de hulp waardevol, maar deze voorzieningen zijn niet in alle

De geïnterviewde jongeren zijn zich allemaal zeer bewust van de

gemeenten aanwezig. Daarnaast hebben gemeenten een eigen

prijzen en kritisch over wat je nu echt nodig hebt.

armoedebeleid. Ze geven in meer of mindere mate actief informatie
over aan de gezinnen die daarvoor in aanmerking komen.
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3. Scholen houden te weinig rekening met armoedeproblematiek bij het vragen
van bijdragen van ouders

2. Gemeenten verschillen sterk in voorzieningen voor kinderen in armoede
De voorzieningen voor kinderen zijn onderdeel van verschillende beleidsterreinen, zoals armoede-,

Veel scholen in het basis- en voortgezet onderwijs zijn zich er onvoldoende van bewust dat de

jeugd-, onderwijs-, sport- en gezondheidsbeleid. Gemeenschappelijk is dat gemeenten zich vooral

gevraagde bijdragen van ouders, zowel vrijwillig als verplicht, voor sommige ouders niet op te

richten op het ondersteunen van de sociale participatie van kinderen.

brengen is. Het gevolg kan zijn dat kinderen worden buitengesloten. Volwassenen en professionals

Hoe kinderen vervolgens kunnen deelnemen, verschilt erg. Het gaat dan niet alleen om de

geven aan dat het onderwijs betaalbaar moet blijven en dat allerlei extra kosten niet aan ouders

beschikbare voorzieningen, maar ook om het aantal kinderen dat kan deelnemen. In sommige

doorberekend zouden moeten worden.

gemeenten bestaat er een open eindregeling en kunnen alle kinderen deelnemen, maar in andere

Gemeenten over hun armoedebeleid voor kinderen
1. 		Visie en doelstellingen ontbreken bij voorzieningen voor kinderen
in armoede

gemeenten is dit aantal zeer gering.
3. Samenhangende aanpak ontbreekt voor het verbeteren van de leefsituatie
van kinderen in armoede
De ondersteuning van de diverse onderdelen van de leefsituatie van kinderen in armoede is belegd

De visie en doelstellingen van het algemene armoedebeleid zijn gericht op het bevorderen van

bij verschillende beleidsafdelingen van een gemeente. De interne samenwerking om tot een

maatschappelijke participatie door financiële ondersteuning. Dit beleid is vooral gericht op

integrale aanpak voor kinderen te komen is cruciaal, maar dat vindt nog weinig plaats. Tot nu toe is

uitkeringsgerechtigden, terwijl er juist nu ‘nieuwe’ groepen bij komen met financiële problemen.

er vaak sprake van persoonsgebonden contacten. Wat betreft de externe samenwerking, deze is nog

Voorbeelden zijn zzp’ers, werklozen, mensen met schulden. Veel gemeenten hebben deze burgers

vaak gericht op het ‘vinden van de doelgroep’ en het uitwisselen van informatie.

en hun kinderen vaak nog niet op hun netvlies. Gemeenten krijgen van de rijksoverheid een budget
voor inkomensbeleid voor mensen met een inkomen tot 110% van het sociale minimum.

4. Weinig gemeenten weten of kinderen in armoede de voor hen bedoelde
voorzieningen goed gebruiken

Gemeenten zetten met hun algemene armoedebeleid indirect in op het ondersteunen van kinderen.

Het monitoren of de voorzieningen de rechthebbende minima en hun kinderen bereiken, gebeurt

Ze doen dit door gezinnen met kinderen en alleenstaande ouders financieel te ondersteunen. In

of niet of halfslachtig, omdat maar voor een deel van de voorzieningen bekend is wie er gebruik

gemeenten zonder specifieke voorzieningen voor kinderen is de aandacht voor de leefsituatie van

van maakt. Verder is het vaak onduidelijk of het geld dat aan de ouders wordt verstrekt wel bij de

deze groep beperkt.

kinderen terechtkomt. Waarin gemeenten ook verschillen, is het stimuleren van het gebruik van de
voorzieningen. Veel gemeenten geven goede bekendheid aan de mogelijkheden door schriftelijke en

De grote meerderheid van de gemeenten (88.4%) heeft specifieke voorzieningen voor kinderen,
zoals het ondersteunen van de deelname aan sport en cultuur en onderwijsfaciliteiten. Gemeenten
concentreren zich vooral op deelname aan culturele en sportactiviteiten van deze groep kinderen:
achtereenvolgens 93% en 92%.
In maar twee van de geïnterviewde gemeenten is dit een onderdeel van geformuleerd beleid. Voor
de overige gemeenten betekent dit dat ze geen beleidsdoelstellingen hebben opgesteld waaraan de
effecten van de voorzieningen kunnen worden getoetst.

digitale media, maar er zijn er ook die hier minder aandacht aan besteden.
5. Kinderen hebben onvoldoende stem in het ontwerpen en uitvoeren van op
hen gericht beleid.
Een van de belangrijkste resultaten uit het onderzoek is dat kinderen in nog maar heel weinig
gemeenten zelf invloed hebben op het beleid (4,6%). Gemeenten blijken niet goed te weten hoe ze dit
moeten aanpakken. Het ontbreekt ze aan handvaten om vorm te geven aan beleidsparticipatie van
kinderen in armoede.
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—

De Kinderombudsman ziet er op toe dat in Nederland de rechten van het kind worden nageleefd.

6

Dit Hoog College van Staat is een onafhankelijk instituut, dat sinds 1 april 2011 bestaat. De eerste
Kinderombudsman van Nederland is Marc Dullaert. De Kinderombudsman controleert of de
kinderrechten in Nederland worden nageleefd door de centrale en decentrale overheid, maar ook

—

door private organisaties in het onderwijs, de kinderopvang, jeugdzorg en de gezondheidszorg.

Meer informatie

De Kinderombudsman adviseert het parlement en organisaties
gevraagd en ongevraagd en maakt mensen bewust van de
kinderrechten. Op die manier verbetert hij de positie van kinderen
en jongeren in Nederland. De Kinderombudsman adviseert kinderen
en jongeren over manieren waarop ze voor hun rechten kunnen
opkomen: alleen, of met een groep kinderen of jongeren.
De Kinderombudsman

is onderdeel van Bureau Nationale

ombudsman. De Kinderombudsman heeft een eigen werkgebied en
bevoegdheden. Hij rapporteert jaarlijks aan de Tweede Kamer.
Wat doet de Kinderombudsman?

Info
Info

Info
Info
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Wij laten van je horen.
De Kinderombudsman
Postbus 93122
2509 AC Den Haag
0800-876 54 32
(maandag tot en met vrijdag van 12.00 tot 17.00 uur)
info@dekinderombudsman.nl
www.dekinderombudsman.nl
De eerste uitgave van deze handreiking is tot stand gekomen i.s.m. het Verweij - Jonker Instituut.
www.verwey-jonker.nl
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