Vertrouwen
en ambitie.
Meerjarenbeleidsplan 2017-2020
Vereniging van Stichtingen Leergeld in Nederland

1

Vertrouwen
en ambitie.
Meerjarenbeleidsplan 2017-2020
Vereniging van Stichtingen Leergeld in Nederland

1

Vertrouwen en ambitie.

Meerjarenbeleidsplan 2017-2020
Vereniging van Stichtingen Leergeld in Nederland
Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van 10 september 2016

Inhoudsopgave

1

2

Samenvatting

7

Inleiding

9

1.1
1.2
1.3
1.4

10
11
12
13

Dit is Leergeld
2.1
2.2
2.3
2.4

4

Aanleiding voor dit meerjarenbeleidsplan
Het proces
Doel, doelgroep en reikwijdte
Leeswijzer

Leergeld in vogelvlucht
De Leergeld formule
De Leergeld organisatie
De kracht van Leergeld

15
15
16
18
19

3

Leergeld in de veranderende wereld
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

4

De lokale Leergeld aanpak werkt
inzetten
Leergeld kan haar unieke kennispositie
Leergeld kan haar zichtbaarheid vergroten
Leergeld kan meer uit samenwerking halen, zowel extern als intern
Leergeld kan haar professionalisering doorzetten

Leergeld in beweging: vertrouwen en ambitie
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Doorgaan met en uitbreiden van de lokale aanpak voor directe ondersteuning
Meer nadruk op signaleren en agenderen
Van bescheiden en relatief onbekend naar trots en zichtbaar
Behalve autonomie ook synergie
Van pionieren naar volwassenheid

21
21
24
28
31
33

37
37
38
39
40
40

5

Aan de slag!

45

6

Meerjarenbegroting

49

5

Samenvatting
Met trots presenteren wij ons nieuwe
meerjarenbeleidsplan 2017-2020:
Vertrouwen en ambitie.
Dit plan is het sluitstuk van een project van
niet alleen met onze eigen leden en bestuurders, maar
zeker ook met externe partners en fondsen. 20 jaar na
de oprichting van de eerste Leergeld stichting waren
we benieuwd hoe Leergeld zich verder zou moeten
gaan ontwikkelen, mede in het licht van de wijzigingen
in omvang, samenstelling en problematiek van de
doelgroep.
Dit nieuwe beleidsplan betekent geen radicale
verandering in ons beleid: we blijven als Leergeld
vereniging vertrouwen op onze lokale aanpak van
directe ondersteuning van kinderen uit gezinnen met
middelen. Tegelijkertijd komen we
minimale
in beweging: we hebben nieuwe ambities geformuleerd
om in deze veranderende wereld nóg meer voor kinderen
te kunnen betekenen. We hebben gekozen voor de
volgende vijf beleidsspeerpunten:

1. Doorgaan met en uitbreiden van onze lokale
aanpak voor directe ondersteuning

In de context van de nog steeds toenemende
armoedeproblematiek kiezen wij ervoor om door te
gaan met onze bewezen lokale aanpak van directe
ondersteuning en deze nog verder uit te breiden, richting
een volledige landelijke dekking.

2. Meer nadruk op signaleren en agenderen

Naast continuering van onze directe ondersteuning
van kinderen, gaan we nadrukkelijker inzetten op
signalering en agendering, om zowel beleidsmakers
als de maatschappij als geheel bewust te maken van
de problematiek, teneinde uiteindelijk structurele
verandering teweeg te brengen en sociale uitsluiting van
kinderen te voorkomen.

3. Van bescheiden en relatief onbekend naar
trots en zichtbaar

Om onze ambities richting een landelijke dekking en
maximale impact op beleidsmakers en de maatschappij
als geheel waar te maken, gaan we inzetten op onze
zichtbaarheid; we beogen daarmee van Leergeld een
sterk merk te maken dat bekend is bij de doelgroep,
partners en donateurs.

4. Behalve autonomie ook synergie, zowel
extern als intern

We kiezen ervoor om op het externe vlak proactief
te blijven zoeken naar manieren waarop strategisch
samengewerkt kan worden met andere organisaties
om samen de doelgroep nog beter te kunnen bereiken
en ondersteunen, waarbij de verkenning van een
strategische alliantie tussen Leergeld en Nationaal Fonds
Kinderhulp prioriteit heeft. Hiernaast blijven we op het
interne vlak zoeken naar mogelijkheden om de eenheid
en synergie in onze vereniging verder te versterken.

5. Van pionieren naar volwassenheid

We kiezen er tenslotte voor om de komende jaren de
al eerder ingezette professionalisering verder door te
zetten om ons werk in de toekomst nog beter te kunnen
doen; hierbij zal de focus liggen op het verkrijgen van
meer inzicht in de resultaten die we behalen en in het
versterken van de kwaliteit van onze organisatie.
Binnen het kader van deze gekozen beleidsspeerpunten
zal de Algemene Ledenvergadering jaarlijks, via
jaarplannen op voordracht van landelijk bestuur en
directie, aangeven waar de prioriteiten zullen liggen ten
aanzien van de uitvoering van dit beleidsplan.

Op deze manier hopen we als Leergeld in 2020
nóg meer voor kinderen te kunnen betekenen!
Alle kinderen mogen meedoen, want nu
meedoen is straks meetellen!
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Inleiding
2016 is voor Leergeld een bijzonder jaar. 20 jaar geleden
werd de eerste Stichting Leergeld opgericht in Tilburg.
Tevens is 2016 het laatste uitvoeringsjaar van ons
huidige meerjarenbeleidsplan 2012-2016: Alle kinderen
mogen meedoen: volle kracht vooruit! Hiermee wordt
een periode van pionieren en groei afgesloten. De totale
Leergeld organisatie heeft een enorme uitbreiding
ondergaan. Op dit moment, september 2016, tellen we
94 lokale stichtingen Leergeld met een werkgebied van
249 gemeenten. Onze ambitie om in 2016 te komen tot
het ondersteunen van tenminste 70.000 kinderen is al
in 2015 ruim overschreden met een aantal van 77.303
kinderen. De verwachting is dat we in 2016 maar liefst
84.000 kinderen zullen kunnen ondersteunen.
De lokale Leergeld stichtingen staan stevig verankerd in de
lokale samenleving en zij weten voldoende gemotiveerde
inkomsten te genereren om
menskracht en

onze missie uit te voeren. Ook de meer instrumentele
doelstellingen uit het meerjarenbeleidsplan 20122016 zijn behaald. Met name de laatste jaren is er met
beleid en energie geïnvesteerd in structurele relaties
met
landelijke naamsbekendheid, contacten
met politiek en bestuur, samenwerking met andere
organisaties en optredens in de media. Intern is er
ingezet op bevordering van de professionalisering en
synergie tussen de lokale stichtingen.
Vanzelfsprekend zijn we daar tevreden over, sterker:
daar zijn we hartstikke trots op! Vanuit deze sterke en
stabiele basis willen en moeten we vooruitkijken. We
willen behouden wat goed is en tegelijkertijd accenten
verleggen en nieuwe ambities benoemen om nog
meer voor onze doelgroep te kunnen betekenen. Met
vertrouwen en ambitie op naar 2020!
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Gerealiseerde groei versus beoogde
groei in de directe ondersteuning van
kinderen in de periode 2012-2016
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Beoogde groei aantal geholpen kinderen

1.1
Aanleiding voor dit
meerjarenbeleidsplan
Leergeld is actief in een dynamische en veranderlijke
omgeving. Sinds de oprichting van de eerste stichting
in 1996 zijn de omvang, de samenstelling en de
problematiek van de doelgroep gewijzigd. Volgens
cijfers van het SCP groeiden in Nederland in 2007
276.000 kinderen in armoede op. In 2011 was dit aantal
opgelopen tot 327.000. De meest recente cijfers1 gaan
uit van 421.000 kinderen. Onze doelgroep bestaat al
lang niet meer alleen uit gezinnen die langdurig van een
uitkering leven. Steeds vaker worden gezinnen, mede

10

2014

2015

2016

Gerealiseerde groei aantal geholpen kinderen

als gevolg van de economische crisis, geconfronteerd
werkloosheid, faillissement, schuldenproblematiek of
een echtscheiding. Ook zien we zogenaamde ‘werkende
armen’ binnen onze doelgroep.
Verkenningen van de WRR2 en het CBS/SCP in 20143 wijzen
op een toenemende tweedeling in de maatschappij.
Politieke en maatschappelijke ontwikkelingen vereisen
een bepaalde mate van zelfredzaamheid van individuen
in een tempo dat niet iedereen bij kan houden. Daarnaast
zijn er inmiddels meerdere andere organisaties actief in
het domein van armoedebestrijding bij kinderen, ieder
met een eigen visie/doelstelling en beleid.

In dit landschap is Leergeld anno 2016 relevanter
en noodzakelijker dan ooit. Vanzelfsprekend in de
eerste plaats door de directe ondersteuning van de
kinderen die het zo hard nodig hebben. Vanwege
onze methodiek, organisatiestructuur en uitgebreide
netwerk beschikken we daarnaast over veel informatie
over de leefsituatie in minimagezinnen en de feitelijke
problemen waarmee kinderen en hun ouders te maken
krijgen. Dat is onze toegevoegde waarde ten opzichte
van andere organisaties. Dat maakt Leergeld uniek!
Als we deze informatie inzetten ten behoeve van
lokale en landelijke bestuurlijke of maatschappelijke
signalering en agendering kunnen we als Leergeld nóg
meer betekenen. Gelukkig bewijzen onze resultaten
en getuigenissen van onze partners, dat we er goed in
slagen om aan de groeiende verwachtingen te voldoen.
Om aan de groeiende verwachtingen te kunnen
blijven voldoen namen we een moment van kritische
Om stil te staan bij wat we gedaan hebben
en hoe dat ging, maar vooral om af te spreken wat
we anders of beter gaan doen en hoe we dat gaan
aanpakken. Zodat we ook in 2017, 2018, 2019 en 2020
kunnen zeggen: Alle kinderen mogen meedoen!

1.2

B.

Informatie ophalen: uitzetten online enquête onder
de leden in september/oktober 2015, uitwisseling
bij regionale bijeenkomsten in oktober 2015 en bij
de Algemene Ledenvergadering eind november
2015;

C.

startbijeenkomst met landelijk bestuur en
bureau in december 2015;

D.

Informatie ophalen: interviews met besturen/
vrijwilligers van 8 lokale Leergeld stichtingen;
interviews met 5 externe stakeholders (De
Kinderombudsman, Nationaal Fonds Kinderhulp,
Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en
twee vermogensfondsen).

2. Focus
A.

3. Design
A.

Co-creëren: strategische workshop op 9 maart
2016 met landelijk bestuur en bureau, bestuurders
van een tweetal lokale stichtingen, en een tweetal
externe stakeholders, waarin concept richtingen en
prioriteiten zijn gevormd;

B.

Produceren: formuleren van de concept richtingen;
voorleggen van concept richtingen aan ALV van 16
april 2016 en verkrijgen feedback en goedkeuring van
de leden; schrijven concept meerjarenbeleidsplan.

Het proces

Dit proces van
heeft plaatsgehad in
de periode oktober 2015 tot en met juni 2016 met
betrokkenheid van lokale stichtingen, partners, fondsen
en het landelijk bestuur en bureau. De organisatie en
begeleiding is in handen gelegd van Zilver Innovation.
Het gehele participatieve traject bestond uit de
volgende fases en stappen:

1. Understand

Interpreteren: strategische workshop op 19 februari
2016 met landelijk bestuur en bureau, bestuurders
van een tweetal lokale stichtingen, waarin de
opgehaalde informatie is geduid/geïnterpreteerd.

4. Implement
A.

Communiceren: vaststellen
concept
meerjarenbeleidsplan door landelijk bestuur;
concept meerjarenbeleidsplan ter
vaststelling voorleggen aan ALV van 10 september
2016.

A.

Verkennen:
gesprekken
tussen
Zilver
en
medewerkers landelijk bureau en bestuur in
september 2015;

1.
2.

Armoede en Sociale Uitsluiting 2015, Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), december 2015.
Hoe ongelijk is Nederland? Een verkenning van de ontwikkeling en gevolgen van economische ongelijkheid, Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid (WRR), 2014.
Armoedesignalement 2014, Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), december 2014.

3.
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1.3

Doel, doelgroep en reikwijdte

Hoofddoel van het nieuwe meerjarenbeleidsplan is
het scheppen van helderheid over onze ambities en
prioriteiten voor de periode 2017-2020. Dit is voor
meerdere doeleinden en doelgroepen van belang.
De lokale Leergeld stichtingen, hun besturen,
coördinatoren en intermediairs en het landelijk bestuur
en bureau vormen de interne doelgroep voor dit nieuwe
plan. Dit plan beoogt hen
•
•
•

een kader te bieden voor consistentie tussen de
stichtingen in visie, beleid en aanpak;
ondersteuning te bieden bij het maken van keuzes
en prioriteren van kansen;
te inspireren en motiveren bij het aangaan van
uitdagingen in de komende periode.

De rijksoverheid, gemeenten, andere beleidsmakers,
samenwerkingspartners
en
andere
organisaties, die actief zijn in ons werkveld, vormen de
externe doelgroep van het nieuwe plan. Dit plan beoogt
deze externe doelgroep
•
•
•
•

te betrekken bij de relevantie en urgentie van de
huidige problematiek;
te enthousiasmeren over de Leergeld methodiek en
haar resultaten;
uit te nodigen om Leergeld te steunen met
middelen, raad en daad;
uit te dagen om op een structurele manier bij
te dragen aan oplossing van de problematiek,
bijvoorbeeld
door
beleidsveranderingen
of
het verminderen van kosten van binnen- en
buitenschoolse activiteiten voor kinderen.

Leergeld is een ‘grass roots’ organisatie. In goed
Nederlands wil dit zeggen dat we onze poten stevig

Ontmoet Ibrahim..
De ouders van Ibrahim (13 jaar) hebben een kleine schoenmakerszaak in Den Haag. Zij werken hard voor
hun gezin van drie kinderen die ze een goede toekomst willen bieden. Hun inkomen is nauwelijks voldoende
om de vaste lasten te betalen. Ibrahim volgt de brugklas VMBO/HAVO. Met andere kinderen uit zijn klas
werkt hij aan een gezamenlijk werkstuk. Zij wisselen hun voortgang uit via internet. Bij Ibrahim thuis was
geen computer omdat zijn ouders daarvoor geen geld hadden. Via zijn meester zijn de ouders van Ibrahim
naar Leergeld verwezen en hebben zij een aanvraag voor een computer gedaan. Ibrahim kan voortaan ook
meewerken aan werkstukken voor school.
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in de klei hebben staan. Wij opereren vanuit lokale
werkorganisaties, met lokale vrijwilligers en bestuurders,
en vanuit lokale
met grotendeels lokale
autonomie. Daardoor kunnen we maatwerk leveren,
snel werken, zijn we pragmatisch en doelgericht.
Beleidsplannen zijn nodig om vanuit een sterke
gedeelde visie de goede dingen te blijven doen, maar
zullen nooit de lokale passie, kennis en inzet van onze
vrijwilligers kunnen – of willen - vervangen. Daarom zijn
lokale aanvullingen op dit plan of lokale invullingen van
dit plan niet alleen welkom maar zeker ook noodzakelijk.
Zonder uitvoering geen beleid, zonder onze directe
ondersteuning van kinderen geen plannen voor de
toekomst.
Dit document is goedgekeurd door de Algemene
Ledenvergadering van de Vereniging van Stichtingen
Leergeld in Nederland. Daarmee is het geen statisch
document. Waar nodig zal het de komende jaren
bijgewerkt worden om actueel te blijven. Via jaarplannen
zal de ALV, op voordracht van landelijk bestuur en
directie, aangeven waar elk jaar de prioriteiten zullen
liggen ten aanzien van de uitvoering van dit beleidsplan.

1.4

Leeswijzer

Algemene informatie over Leergeld vindt u in hoofdstuk 2.
Hoofdstuk 3 biedt een beeld van de veranderend wereld,
waarin Leergeld opereert. De nieuwe ambities, waarmee
Leergeld de komende jaren deze veranderende wereld
tegemoet wil treden, worden beschreven in hoofdstuk
4. In hoofdstuk 5 vindt u een concrete vertaalslag van de
geformuleerde speerpunten in het meerjarenbeleidsplan
voor het eerste uitvoeringsjaar: 2017. Tenslotte biedt
hoofdstuk 6 een meerjarenbegroting voor de komende
jaren.
Waar in dit beleidsplan gesproken wordt over ‘wij’ of
‘ons’ wordt de Leergeld vereniging als geheel bedoeld.
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2

Dit is Leergeld
2.1

Leergeld in vogelvlucht

Sociale uitsluiting door armoede is schrijnend. Kinderen
middelen hebben
uit gezinnen met minimale
het vaak al niet gemakkelijk in hun persoonlijke en
gezinssituatie. Als zij op school of bij de sportvereniging
dan ook nog eens niet mee kunnen doen wordt het
voor hen nog moeilijker om aan te blijven haken bij hun
leeftijdsgenootjes. Leergeld wil op een duurzame manier
investeren in de participatie en ontwikkeling van deze
kinderen, die zonder extra steun aan de zijlijn van de
samenleving terecht dreigen te komen.

Leergeld heeft als missie het voorkomen van sociale
uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale
middelen. Leergeld biedt daarom kansen
aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te
kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse

activiteiten. Het gaat dan bijvoorbeeld om meegaan
op een schoolexcursie of schoolreisje, lid worden van
een muziekvereniging of de scouting, maar ook om een
om naar school te kunnen gaan of een computer of
laptop om huiswerk te kunnen maken. Hierdoor kunnen
ook deze kinderen hun kennis, hun sociale en emotionele
vaardigheden en hun talenten zo optimaal mogelijk
ontwikkelen en later als volwassenen volwaardig
participeren in de samenleving. Door deze kinderen niet
buiten te sluiten, wordt bovendien voorkomen dat de
maatschappij er later duur “leergeld” voor gaat betalen.
De lange termijn ambitie van Leergeld is dan ook dat alle
kinderen kunnen meedoen.
Het motto van Leergeld is: Alle kinderen mogen
meedoen, want nu meedoen is straks meetellen.
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Armoede en sociale uitsluiting
bij kinderen
Sociale uitsluiting komt meer voor bij kinderen in arme gezinnen dan bij kinderen in niet-arme gezinnen.
Dat uit zich onder andere in het niet deelnemen aan sport, zwemles, scouting, hobby- en culturele
activiteiten, het niet maken van uitstapjes of excursies, het niet meegaan op kamp of vakantie en het
niet onderhouden van contacten met andere kinderen. Naast de inkomenssituatie spelen ook andere
factoren een rol, bijvoorbeeld de gezondheid en het psychisch welbevinden van de ouders, hun gebrek aan
bepaalde vaardigheden of de status van de woonomgeving (Uit: Sociale uitsluiting bij kinderen: omvang en
achtergronden; Roest, Lankhorst, Vrooman; Sociaal Cultureel Planbureau; 2010).
Onderzoek onder kinderen die opgroeien in armoede geeft de gevolgen weer zoals de kinderen het
zelf ervaren: de kinderen ervaren dit als buitengewoon vervelend, zij worden dagelijks met geldgebrek
geconfronteerd. Arm zijn betekent dat er geen geld is om deel te nemen aan gewone activiteiten voor
kinderen, zoals het vieren van een verjaardag of winkelen. Het grootste deel is geen lid van een club of
vereniging waarbij de contributie de grootste drempel is. Ze hebben schroom om andere kinderen mee
naar huis te nemen. Deze kinderen hebben het gevoel ‘anders’ te zijn. Kinderen ervaren stress als gevolg
van deze situatie (Uit: Kinderen in armoede in Nederland; Verweij Jonker Instituut / De Kinderombudsman;
2013).

2.2

De Leergeld formule

Onze methodiek, de Leergeld formule, is in de 20 jaren
en beproefd
van ons bestaan uitgegroeid tot een
te ondersteunen om
instrument om kinderen
mee te doen. De Leergeld formule biedt maatwerk en
maakt optimaal gebruik van bestaande voorzieningen.
In elke stap van de methode staat het individuele kind
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centraal en is meedoen het doel. Hiernaast levert de
methode, via het huisbezoek achter de voordeur, veel
kennis op van de situatie in de gezinnen en de zaken waar
zij tegenaan lopen, op basis waarvan Leergeld zaken kan
signaleren en agenderen. De Leergeld formule bestaat
uit de volgende stappen:

De leergeld formule
Stap 1
Huisbezoek en inventarisatie: Gezinnen die Leergeld om hulp vragen, worden thuis bezocht door goed
opgeleide en goed geïnformeerde intermediairs. Tijdens een persoonlijk gesprek wordt de situatie van het
gezin besproken en de hulpbehoefte geïnventariseerd. Er wordt bekeken of er ook voor andere kinderen
hulp nodig is. Waar nodig wordt verwezen naar andere hulpverlenende organisaties zoals een juridisch
loket, schuldhulpverlening of (school)maatschappelijk werk. Er vindt toetsing plaats van de inkomens- en
(eventuele) schuldensituatie.

Stap 2
Bemiddeling: Met ouders of verzorgers wordt besproken wat de mogelijkheden zijn met betrekking tot
de gevraagde hulp en bij welke bestaande voorzieningen, zoals de bijzondere bijstand van de gemeente
of andere instanties/organisaties, men terecht kan. Leergeld kan vaak ook ondersteuning bieden bij het
aanvragen van deze voorzieningen.

Stap 3
kind, of wanneer deze voorzieningen niet toereikend zijn, biedt Leergeld aanvullende hulp in de vorm van
giften in natura of vergoeding van kosten aan clubs en scholen. Criterium hierbij is altijd dat de aanvullende
hulp bijdraagt aan de doelstelling van Leergeld: het voorkomen van sociale uitsluiting via het bevorderen
van “meedoen”.

Stap 4
Follow-up en nazorg: Na afhandeling van de aanvragen die bij Leergeld binnenkomen, blijft het contact met
tot een nieuw huisbezoek.
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Ontmoet Lieke, Stijn en Ellen…
Drie schoolgaande kinderen, Lieke, Stijn en Ellen, wonen bij hun vader. Hun moeder is onlangs na een lang
ziekbed overleden. De combinatie van mantelzorg, ouderschap, woonlasten en zelfstandig ondernemer
hebben hun tol geëist. De inkomsten uit het eigen bedrijf zijn sterk terug gelopen en, gezien de situatie van
vader, ziet het er niet naar uit dat dit op korte termijn zal verbeteren. Hij zal alle zeilen moeten bijzetten
om alle rekeningen te betalen. Vader is door de schoolmaatschappelijk werkster naar Leergeld verwezen.
Stichting Leergeld steunt dit gezin door betaling van de sportactiviteiten van de kinderen. In overleg met
school worden de ouderbijdragen kwijtgescholden. Eén van zijn dochters is behoorlijk getalenteerd. De
dansschool waar ze traint heeft haar gratis extra danslessen aangeboden.

2.3

De Leergeld organisatie

De directe ondersteuning van kinderen uit
minimagezinnen gebeurt via de inmiddels 94 lokale
Leergeld stichtingen (september 2016). In 249
Nederlandse gemeenten is een stichting Leergeld actief.
Deze lokale stichtingen zijn autonoom. Dat wil zeggen
dat zij zelf hun bestuur benoemen, zelf hun vrijwilligersen personeelsbeleid voeren, zelf samenwerkingsrelaties
aangaan, zelf fondsen werven en ook zelf hun
vergoedingenbeleid bepalen. Zij hebben kennis van de
lokale situatie (gemeentelijke voorzieningen, sportieve
en culturele infrastructuur, onderwijsorganisaties) en
van de lokale sociale kaart, inclusief andere particuliere
organisaties, waarmee vaak wordt samengewerkt.
Gemeenschappelijk voor alle lokale Leergeld stichtingen
zijn de werkwijze (de in de vorige paragraaf beschreven
Leergeld formule) en de organisatiestructuur. Het
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lokale bestuur leidt de Leergeld stichting en zorgt voor
lokale fondsenwerving en PR. Een coördinator leidt
de dagelijkse operatie en de werkzaamheden van de
intermediairs. Getrainde intermediairs bezoeken de
gezinnen, hebben goede kennis van de lokale sociale
kaart, kennen de voorliggende voorzieningen van
gemeenten en begeleiden het gezin bij de hulpvraag. Via
het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst
met Leergeld Nederland onderschrijft elke nieuw
opgerichte lokale stichting de Leergeld werkwijze en
organisatiestructuur en mag deze de naam ‘Leergeld’
voeren.
De lokale Leergeld stichtingen zijn verenigd in de
Vereniging van Stichtingen Leergeld in Nederland,
kortweg Leergeld Nederland genoemd. Leergeld
Nederland heeft in Tilburg een landelijk bureau dat tot
taak heeft de lokale stichtingen te ondersteunen en,
waar nodig, de brug te slaan naar landelijke politiek,
en de maatschappij als geheel.

2.4

De kracht van Leergeld

In
de
combinatie
van
de
methodiek,
de
organisatiestructuur én het uitgebreide landelijke
netwerk zit de uniciteit en daarmee de toegevoegde
waarde van Leergeld. De laagdrempeligheid van onze
werkwijze biedt Leergeld de kans veel kinderen uit
onze doelgroep te bereiken en te ondersteunen. Het
huisbezoek, met de inkomenstoets, biedt ons de kans
om de hulpvraag met maatwerk te beantwoorden. Dit
geeft ons tevens inzicht in de problematiek die er in
deze gezinnen heerst. De signalen vanuit de gezinnen
stellen ons in staat om het gemeentelijke armoedebeleid
gefundeerd te beoordelen en om als goed geïnformeerde
gesprekspartner te fungeren voor de lokale overheid om
het beleid beter aan te laten sluiten op de behoeften van
onze doelgroep. Daarnaast slagen veel lokale stichtingen
erin om bij scholen, verenigingen of leveranciers van
diensten/producten kwijtschelding of kortingen te
realiseren.
Via de monitoring van het gemeentelijke armoedebeleid
en het beleid van scholen in 249 gemeenten (september
2016) en de signalering van daarmee samenhangende
problemen voor onze doelgroep door onze lokale
Leergeld stichtingen, beschikken wij over een schat
aan informatie, waarmee Leergeld Nederland bepaalde
zaken kan agenderen bij landelijke beleidmakers (bestuur
en politiek) en onderwijsorganisaties. Hoewel altijd voor
verbetering vatbaar, is Leergeld ervan overtuigd dat
haar lokale werkwijze en organisatievorm enerzijds,
gecombineerd met de landelijke synergie van de inbreng
van lokale stichtingen anderzijds, essentieel zijn voor de
unieke kracht van Leergeld.
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3

Leergeld in de
veranderende
wereld

Bij het maken van strategische keuzes voor de toekomst
van Leergeld is het belangrijk om een analyse te maken
van de huidige situatie waarin Leergeld verkeert. Om deze
analyse te maken is veel informatie verzameld bij onze
lokale Leergeld stichtingen. Daarnaast zijn gesprekken
gevoerd met onze partners: beleidsmakers,
en
gelijksoortige organisaties, waar we mee samenwerken.
De volgende vragen stonden hierbij steeds centraal:
•

Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen in het
werkveld van Leergeld?

•

Hoe zou Leergeld daarop in kunnen spelen?

•

Wat doet Leergeld daarin al goed en wat kan er
beter?

Deze analyse heeft vijf belangrijke inzichten opgeleverd,
die Leergeld kunnen helpen om nóg meer te kunnen
betekenen voor kinderen in armoede. In dit hoofdstuk
lichten we deze inzichten één voor één toe.

3.1
De lokale Leergeld aanpak
werkt
Het risico op armoede is tijdens de economische crisis
fors toegenomen: het aantal kinderen dat opgroeit
in gezinnen met lage inkomens is de afgelopen jaren
toegenomen van 327.000 in 2011 tot maar liefst 421.000
kinderen in 20144. Voor 2015 en 2016 wijzen ramingen
van het CPB op een lichte daling hiervan. Anders is het
gesteld met het risico op langdurige armoede: het risico
dat een huishouden ten minste vier jaar achtereen van
een laag inkomen moet rondkomen. Dit risico is in 2014
opnieuw
gestegen. De toename deed zich vooral
voor bij groepen die al een hoge kans op armoede
hadden: eenoudergezinnen, niet-westerse huishoudens
en huishoudens met een laagopgeleide kostwinner. Ook
is het aantal minderjarige kinderen dat moet opgroeien
in langdurige armoede naar verhouding fors gegroeid.
Ondanks een licht economisch herstel in Nederland
lijken minimagezinnen daarvan niet voldoende mee te
De afgelopen jaren heeft Leergeld een
stijging van
het aantal hulpvragen gezien. Armoede treft niet alleen
gezinnen met een structureel laag inkomen. Steeds meer
gezinnen krijgen door een bepaalde gebeurtenis (ontslag,
faillissement, echtscheiding, schuldenproblematiek) met
ernstige geldzorgen te maken, de zogenaamde ‘nieuwe
armen’. De verwachting is dat deze lijn nog enkele jaren
zal doorzetten.
voorzieningen voor
Vaak bieden gemeenten
kinderen in armoede. Echter, deze voorzieningen worden
in de praktijk niet altijd benut. Niet alle gezinnen, die

•

Waar liggen de kansen en uitdagingen voor de
komende jaren?

4.

Cijfers afkomstig uit de rapporten Armoedesignalement 2011, CBS & SCP, december 2011 en Armoede en Sociale Uitsluiting 2015, CBS,
december 2015.
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Ontmoet Melissa…
Melissa (12 jaar) woont in Zevenaar bij haar vader. Haar vader heeft inkomen uit werk en zit boven de
bijstandsnorm. Hierdoor kan hij geen gebruik maken van de minimaregelingen van de gemeente. Bij het
gehandicapte broertje naar Zevenaar verhuisd. Een ander zusje woont bij moeder. Daarvoor betaalt vader
Verder heeft hij aanzienlijke reiskosten, onder andere voor zijn werk en voor het vervoer van zijn zoon
naar verschillende medische instanties. Aan het eind van de maand is er geen geld over. De rekening
voor het schoolkamp van Melissa (€ 75) kon vader niet betalen. Leergeld heeft het bedrag rechtstreeks
overgemaakt aan de school van Melissa.

echt hulp nodig hebben, blijken op de hoogte te zijn van
het bestaan hiervan of voelen zich in staat om de juiste
formulieren hiervoor in te vullen. Hiernaast is het zo dat
gemeentelijke ondersteuning, die
bedoeld is
voor kinderen, in de praktijk niet altijd bij die kinderen
terecht komt, maar verdwijnt in de huishoudpot of
wegvloeit naar schuldeisers. Tenslotte is gemeentelijk
armoedebeleid gebonden aan formele regelgeving,
waardoor gemeenten zich moeten baseren op formele
inkomensgegevens van voorgaande jaren en niet goed
kunnen inspelen op de actuele situatie van zogenaamde
‘nieuwe armen’, die door een plotselinge gebeurtenis
ineens in armoede geraken.
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Zowel externe als interne stakeholders zien voor
Leergeld met haar lokale achter-de-voordeur aanpak
een rol in de directe ondersteuning van kinderen uit
minimagezinnen als gewenste, zo niet noodzakelijke,
aanvulling op het gemeentelijke armoedebeleid.
Leergeld heeft de afgelopen 20 jaar bewezen via deze
aanpak van toegevoegde waarde te zijn voor kinderen uit
minimagezinnen:
•

Leergeld weet met haar laagdrempelige lokale
aanpak en via haar lokale netwerk veel gezinnen
te bereiken, waarvan de kinderen in een sociaal
isolement dreigen te raken;

•

Bij het huisbezoek, dat integraal onderdeel is van
de Leergeld formule, kijkt de intermediair naar
het netto besteedbare inkomen van dat moment;
Leergeld kan daardoor inspelen op de actuele
situatie in de gezinnen;

•

•

•

De Leergeld intermediairs dragen bij aan het
terugdringen van het niet-gebruik van gemeentelijke
voorzieningen: de intermediair bekijkt allereerst of
gemeente mogelijk al voorzieningen
de
biedt, waarop de ouders mogelijk aanspraak zouden
kunnen maken en helpt, waar nodig en mogelijk, de
ouders op weg met bijvoorbeeld het invullen van de
benodigde formulieren;
Wanneer Leergeld uit eigen middelen ondersteuning
biedt, zorgt zij ervoor dat de ondersteuning ook
daadwerkelijk ten goede komt aan het kind, en
niet verdwijnt in de huishoudpot of wegvloeit naar
schuldeisers;
Via het huisbezoek door intermediairs, die goed op
de hoogte zijn van de sociale kaart in de
gemeente, is Leergeld niet alleen in staat om de
oorspronkelijke hulpvraag te beantwoorden, maar
kan zij gezinnen, waar nodig, op meerdere gebieden
op weg helpen, door middel van doorverwijzing
naar andere instanties, zoals bijvoorbeeld
schuldhulpverlening, de Voedselbank, etc.;

•

Tenslotte heeft Leergeld, doordat zij bij de gezinnen
achter de voordeur komt, inzicht in de situatie waarin
deze gezinnen zich bevinden en in de factoren die
deze gezinnen als belemmerend ervaren om hun
kinderen te kunnen laten meedoen en om uit de
spiraal van armoede en sociale uitsluiting te komen.

Op dit moment, september 2016, zijn er 94 lokale
Leergeld stichtingen actief in 249 gemeenten; dit
impliceert dat we in 141 Nederlandse gemeenten nog
niet actief zijn.

Kansen en uitdagingen voor de toekomst

Het bestaansrecht van Leergeld en het nut en de
toegevoegde waarde van onze lokale aanpak zijn bewezen.
De nog steeds toenemende armoedeproblematiek
(zowel in omvang als in intensiteit) vraagt van ons dat we
de komende jaren doorgaan met onze lokale aanpak van
directe ondersteuning en deze nog verder uitbreiden,
richting landelijke dekking.

Ontmoet Jayden en Amy…
Een Leergeld Intermediair bezoekt een gezin met een alleenstaande moeder met 2 schoolgaande kinderen
van 14 en 16 jaar, Jayden en Amy. Voorheen had de moeder samen met haar partner een webwinkel.
Nu werkt ze 2 dagen in de week als receptioniste. Na een faillissement en een echtscheiding rest een
schuld van € 18.000. Er is sprake van budgetbeheer, moeder heeft € 70 per week leefgeld. Zij doet bij
Leergeld een aanvraag voor schoolkosten en sportactiviteiten van de kinderen. Leergeld verwijst naar het
Participatiefonds van de gemeente en naar de gemeentelijke regeling voor sportondersteuning. Leergeld
helpt moeder bij de aanvraag van het kindgebonden budget. Blijft over de kosten van en schoolreis van €
500 naar Londen. Leergeld betaalt hiervan de helft aan school en de rest wordt kwijtgescholden. Leergeld
kan het bedrag declareren bij Nationaal Fonds Kinderhulp.
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3.2 Leergeld kan haar unieke
kennispositie effectiever inzetten
De rijksoverheid en gemeenten proberen hun
armoedebeleid zo goed mogelijk af te stemmen op de
behoeften die zij zien. Echter, in de praktijk lijkt er een
kloof te bestaan tussen de overheid aan de éne kant en
de gezinnen, voor wie het armoedebeleid bedoeld is, aan
de andere kant. Gezinnen in armoede lopen in de praktijk
tegen allerlei belemmeringen aan die niet altijd bekend
zijn bij beleidsmakers en bij gezinnen die geen
problemen kennen. De maatschappij als geheel lijkt zich
niet bewust van het feit dat meedoen niet voor iedereen
vanzelfsprekend is. Vanwege gevoelens van schaamte
brengen veel ouders en kinderen hun problemen ook
liever niet naar buiten.
Een voorbeeld hiervan is de toename van kosten voor
onderwijs. Schoolkosten, met name in het voortgezet
onderwijs en in het MBO, lijken de laatste jaren
almaar toe te nemen. Schoolbesturen lijken zich vaak
niet bewust van het feit dat niet alle ouders van hun
leerlingen zomaar in staat zijn tot betaling van vrijwillige
ouderbijdragen of kosten voor schoolspullen, excursies,
schoolreizen of brugklaskampen en zijn niet altijd bereid
om betalingsregelingen te
Dure schoolreizen
naar verre steden of ski-tripjes zijn geen uitzonderingen
meer. Vaak lijkt te worden aangenomen dat alle
leerlingen automatisch beschikken over een eigen
en/of laptop of iPad. Er bestaan wettelijke regels
omtrent ouderbijdragen in het onderwijs, maar ouders
zijn hiervan vaak niet op de hoogte en de sociale druk
om deze bijdragen te voldoen is vaak enorm. Voor veel
ouders zijn de
drempels zo hoog dat ze wel
moeten afhaken met alle gevolgen van dien voor hun
kinderen.
De lokale directe ondersteuning van kinderen in
armoedesituaties, bijvoorbeeld via een deelbijdrage voor
een schoolreisje of via de betaling van danslessen, wordt
door interne en externe stakeholders als de kerntaak
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van Leergeld gezien. Directe ondersteuning van een kind
door Leergeld is weliswaar van hele grote waarde voor
dat éne kind, maar leidt niet tot structurele verandering
om bijvoorbeeld een dreigende tweedeling binnen het
onderwijs tegen te gaan. Doordat onze intermediairs
bij de gezinnen thuis achter de voordeur komen en
daardoor weten wat er in deze gezinnen speelt en tegen
welke belemmeringen deze gezinnen aanlopen als het
gaat om de participatie van hun kinderen, beschikken wij
over unieke kennis, die we kunnen inzetten om landelijke
beleidsmakers en de maatschappij als geheel bewust te
maken van deze problematiek om uiteindelijk structurele
verandering teweeg te brengen en daardoor sociale
uitsluiting van kinderen te voorkomen.
De afgelopen jaren, tijdens de uitvoering van ons
meerjarenbeleidsplan 2012-2016, waarbij met name
de verdere uitbreiding van de directe ondersteuning
van kinderen centraal stond, is al ingezet op landelijke
signalering en agendering. Hoewel onze activiteiten op
dit gebied van doorgaans op ad hoc basis plaatsvonden,
hebben we de afgelopen jaren inmiddels een aantal
concrete resultaten geboekt. Zo hebben signalen vanuit
Leergeld over hoge opleidingskosten voor minderjarige,
leerplichtige mbo’ers in 2015 bijvoorbeeld tot landelijke
agendering geleid.
Een ander voorbeeld van activiteiten op dit gebied
die tot een concreet resultaat heeft geleid is dat onze
signalen over problemen voor vluchtelingkinderen in
relatie tot armoede geleid hebben tot een blijvende rol
voor Leergeld in beleidsvorming op dit vlak.

Hoge opleidingskosten voor
mbo’ers: signalen vanuit
Leergeld leiden tot landelijke
agendering
voor het MBO. Bedragen tot boven de € 1.000 waren hierbij geen uitzondering. Leerplichtige 16/17-jarige
mbo’ers of hun ouders draaien zelf op voor de opleidingsgebonden kosten. Voorbeelden hiervan zijn een
laptop en bijbehorende software, boeken/readers, veiligheidskleding en speciaal schoeisel, producten
voor de praktijkles, benodigdheden voor een kappersopleiding of een gereedschapskist. Hiernaast zijn
reis- en verblijfkosten naar school, stageplek of leerbedrijf voor eigen rekening (invoering van de OV kaart
voor mbo’ers is uitgesteld tot 1 januari 2017). Volgens de Rijksoverheid zouden deze voorzieningen niet
tot de basisuitrusting behoren, waarvoor een school verantwoordelijk is. Het zou formeel niet gaan om
verplichte leermiddelen. De realiteit blijkt anders: het gaat om leermiddelen zonder welke een leerling niet
in staat is de lessen te volgen of zonder welke de leerling niet aan de opleiding mag beginnen. Informatie
Daarbij komt dat de leermiddelenlijsten pas aan het begin van het schooljaar bekend worden gemaakt.
Deze kosten moeten in zijn geheel bij aanvang van de opleiding worden voldaan. De mbo’er is dan al
ingeschreven en kan geen kant meer op. Hier kwam bij dat de tegemoetkoming studiekosten (WTOS), waar
ouders van leerplichtige 16/17-jarige mbo’ers via DUO een beroep op konden doen en die altijd in twee
tranches werd uitbetaald (waarvan één aan het begin van het schooljaar) met ingang van 2015 is komen
te vervallen. Deze tegemoetkoming is weliswaar vervangen door een verhoging van het kindgebonden
budget, maar deze verhoging blijkt op jaarbasis fors lager uit te vallen dan de eerdere tegemoetkoming
en wordt via maandelijkse bedragen uitgekeerd, terwijl opleidingsgebonden kosten aan het begin van het
schooljaar volledig moeten worden betaald.
...
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...
Vanuit onze grondgedachte dat alle kinderen mogen meedoen is Leergeld van mening dat de slechte
toekomstkansen van een kind. Onze inzet was de toegankelijkheid van het onderwijs voor leerplichtige
mbo’ers zonder extra kosten mogelijk te maken. Hiernaast wilden wij MBO opleidingen oproepen om het
voorgeschreven pakket van verplichte leermiddelen kritisch te bekijken, om voor onvermijdelijke kosten
opleidingskosten tijdig en duidelijk te communiceren. Wij hebben in juni 2015 hierover een persbericht
uitgestuurd, gevolgd door de nodige media aandacht. Hierna hebben we met een aantal Tweede Kamer
leden gesproken, waarna Kamervragen zijn gesteld aan minister Bussemaker. Tegelijkertijd zijn we in
gesprek gegaan met de MBO Raad. In september heeft minister Bussemaker de Kamervragen beantwoord,
waarbij zij de verantwoordelijkheid hiervoor met name bij de MBO scholen en ouders zelf leek neer te
leggen. Leergeld is hierna opnieuw in gesprek gegaan met de MBO Raad, die de bereidheid en intentie
uitsprak om zelf kritisch te gaan kijken naar de hoogte van de opleidingskosten en naar de communicatie
daarover. Hiernaast spraken Leergeld en de MBO Raad af om samen op te trekken richting het Ministerie
van OCW met betrekking tot een eventueel in te stellen noodfonds voor de korte termijn en verandering
persbericht opgesteld, dat goed door de media is opgepikt, onder andere door actualiteitenprogramma
Nieuwsuur. SP- en PvdA-Kamerleden hebben naar aanleiding hiervan, met inbreng van Leergeld, een
motie opgesteld voor de Begrotingsbehandeling van Onderwijs, die eind oktober 2015 is aangenomen. In
november is de directeur van Leergeld Nederland uitgenodigd voor een gesprek met minister Bussemaker
en is Leergeld uitgenodigd om actief mee te denken bij de uitvoering van mogelijke oplossingen.
Uit een, in opdracht van de minister, uitgevoerd onderzoek bleek dat de gemiddelde schoolkosten voor
een eerstejaars mbo’er € 1.400 bedroegen. 32% van ouders met een laag inkomen gaf aan dat de hoogte
van de schoolkosten een grote tot zeer grote rol spelen bij de schoolkeuze. Deze uitkomsten bevestigden
de inbreng vanuit Leergeld Nederland en waren voor minister Bussemaker aanleiding om voor het
schooljaar 2016- 2017 met een tijdelijke compensatieregeling te komen, waarvoor € 5 miljoen beschikbaar
kwam. Vanuit Leergeld Nederland is input geleverd voor de concrete uitvoering daarvan, waarbij de lokale
Leergeldstichtingen worden betrokken. In de Miljoenennota voor 2017 is een bedrag van € 10 miljoen
opgenomen voor een structurele regeling. Leergeld Nederland blijft ook in de toekomst door het ministerie
van OCW betrokken bij de uitvoering.
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Vluchtelingkinderen en
armoede: signalen vanuit
Leergeld leiden tot blijvende rol
in beleidsvorming
In het periodiek overleg met staatssecretaris Klijnsma (1 april 2016) stond armoedeproblematiek in relatie
tot vluchtelingen op de agenda. Ter voorbereiding heeft Leergeld Nederland via een interne mailing haar
lokale stichtingen gevraagd of zij een toename van het aantal aanvragen zien dan wel voorzien. Hiernaast
heeft zij gevraagd naar huidige goede en slechte voorbeelden van directe ondersteuning en naar mogelijke
suggesties voor de toekomst.
In deze rol heeft Leergeld een aantal lokale problemen en uitdagingen bij kinderen van vluchtelingen
gesignaleerd. Zo signaleren wij bijvoorbeeld dat er hoge bedragen nodig zijn voor reiskosten naar de locatie
van internationale schakelklassen. Dit speelt met name op het moment dat gezinnen hun status krijgen en
voor Leergeld te hoog om op te vangen (voorbeeld: kinderen uit Capelle aan de IJssel moeten naar het
centrum van Rotterdam, wat ongeveer €750 per jaar kost). Ook overblijfkosten voor kinderen van ouders
die een inburgeringscursus volgen vormen een probleem. Leergeld helpt momenteel (juni 2016) uitzoeken
of hiervoor een beroep kan worden gedaan op de Bijzondere Bijstand.
Deze signalen zijn gepresenteerd tijdens het overleg met staatssecretaris Klijnsma. Vanuit het Ministerie
van SZW kwam daarop de vraag of Leergeld Nederland zou willen participeren in het project Werk en
Integratie Vluchtelingen. Leergeld heeft hier bevestigend op geantwoord en zal, in het kader van deze rol,
dit soort uitdagingen blijven signaleren en zal blijven meedenken over mogelijke oplossingen. Hiernaast
bestaat er in een aantal gemeenten op dit gebied structureel overleg tussen de gemeente en de lokale
Stichting Leergeld om elkaar op de hoogte te houden van de ontwikkelingen en behoeften en met elkaar
tot oplossingen te komen.
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Met name de laatste jaren is Leergeld Nederland
veelvuldig benaderd vanwege haar netwerk en de
daarmee samenhangende uitgebreide kennis van
armoedeproblematiek bij kinderen. Zo zien bijvoorbeeld
het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, De
Kinderombudsman en de MBO Raad Leergeld als een
serieuze gesprekspartner met betrekking tot toekomstig
beleid. De externe stakeholders die betrokken zijn
geweest bij het proces ten behoeve van dit nieuwe
meerjarenbeleidsplan bevestigen dit beeld. Zij zien
een uitdrukkelijke rol voor Leergeld op het gebied van
agendering, op basis van echte ervaringen achter de
voordeur. Helpen, signaleren, agenderen, en - op de
lange termijn – voorkomen; dat wordt gezien als een
belangrijke kracht van Leergeld.

Kansen en uitdagingen voor de toekomst

Om op een structurele manier sociale uitsluiting van
kinderen te voorkomen, zou Leergeld de komende jaren
nog meer en nog beter kunnen acteren als ‘luis in de
pels’ van beleidsmakers - zowel op lokaal als op landelijk
niveau - en ook van de maatschappij als geheel. Uiteraard
moeten we dat zeer discreet doen op basis van trends
die we signaleren. Het kan soms helpen om hierbij ter
situatie in een bepaald gezin
illustratie een
te laten zien. Echter, dit kan alleen op het moment
dat dit gezin ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming
heeft gegeven. Onze intermediairs moeten in volledige
vertrouwelijkheid kunnen blijven opereren.
Door meer en planmatiger aandacht te geven aan
onze rol als ‘luis in de pels’ zouden problemen echt aan
de bron aangepakt kunnen worden. Door invloed op
beleid en regelgeving en door het creëren van meer
maatschappelijke betrokkenheid kunnen structurele
veranderingen in gang worden gezet. Op die manier
kunnen we ervoor zorgen dat nu niet alleen kinderen als
Melissa, Jayden en Amy kunnen meedoen, maar dat ook
hun kinderen dat straks kunnen!
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3.3 Leergeld kan haar
zichtbaarheid vergroten
In de vorige paragrafen kwam naar voren dat zowel onze
partners als wijzelf onze toegevoegde waarde vooral zien
in de lokale aanpak voor directe lokale ondersteuning
van kinderen via ons netwerk van lokale stichtingen
in combinatie met onze signaleringsrol. Maar is onze
toegevoegde waarde ook voor anderen zichtbaar? Ziet
de rest van wereld ons wel? En als ze ons al zien, hoe
kijken ze dan naar ons? Uit de gesprekken is naar voren
gekomen dat Leergeld een bescheiden cultuur heeft, een
cultuur van “geen woorden, maar daden”. Onze partners
geven aan dat dit enerzijds als positief en sympathiek
kan worden gezien, maar zij wijzen ons anderzijds op
het risico dat teveel bescheidenheid belemmerend
kan werken voor onze zichtbaarheid. Zij vragen zich
bijvoorbeeld af hoe het kan dat Leergeld, met haar staat
van dienst, nog geen landelijk bekende ambassadeurs
aan zich heeft weten te binden.
Het speelveld van ‘goede doelen’ is momenteel overvol.
Zijn wij onderscheidend, helder, herkenbaar en zichtbaar
voor alle mensen die we nodig hebben om ons werk
goed te doen? Begrijpen zij wat we doen en waarderen
zij ons voor wat we zijn? Kunnen zij ons onderscheiden
van andere organisaties? Met betrekking tot de impact
van ons werk, zijn de drie belangrijkste centrale vragen:
•

Zijn we voldoende zichtbaar voor onze doelgroep?
Weten alle ouders in armoede ons te vinden?

•

Zijn we voldoende zichtbaar om optimale toegang
te krijgen tot fondsen zodat we onze lokale directe
ondersteuning kunnen blijven bieden?

•

En zijn we voldoende zichtbaar om maximale impact
te hebben op lokale en landelijke beleidsmakers en
op de maatschappij als geheel?

Onze partners geven aan dat onze zichtbaarheid op deze
3 gebieden beter kan en moet: als we de impact van ons
werk willen optimaliseren, zullen we onze zichtbaarheid
moeten vergroten.

waardoor we zaken nog beter kunnen agenderen. En
het zorgt voor slagkracht en voor draagvlak binnen de
maatschappij. Kortom, door meer zichtbaarheid kunnen
we ons werk nog beter doen!

Bevordering van de zichtbaarheid was één van de
instrumentele doelen van ons meerjarenbeleidsplan
2012-2016. De afgelopen jaren hebben we op dit
gebied wat voorzichtige stappen gemaakt. We hebben
geïnvesteerd in een nieuwe uitstraling: een nieuwe
huisstijl en een nieuwe website. Hiernaast is een start
gemaakt met het gebruik van sociale media: twitter,
facebook en linkedIn. Tenslotte is gewerkt aan de
opbouw van een netwerk met landelijke en regionale
media, wat zich ook heeft vertaald in publiciteit via
dagbladen, radio en tv.

Leergeld kan op het vlak van zichtbaarheid ook leren
van andere organisaties, zoals bijvoorbeeld haar
samenwerkingspartner Stichting Jarige Job.

Kansen en uitdagingen voor de toekomst

Als Leergeld haar impact wil vergroten, moeten er
stappen gezet worden op het gebied van
nog
zichtbaarheid. Leergeld zal een sterk merk moeten
worden, bekend bij de doelgroep, partners en donateurs.
Leergeld zal extraverter, trotser en overtuigender mogen
worden. Onze omgeving - onze doelgroep, potentiële
beleidsmakers, de politiek en de maatschappij
- vraagt van ons dat we rechtop gaan staan en laten zien
wie we zijn, waar we goed in zijn, waarom we doen wat we
doen en wat onze toegevoegde waarde is ten opzichte
van andere organisaties. Onze bescheidenheid zal plaats
moeten maken voor gepaste trots, altijd vanuit de inhoud
en vanuit de kwaliteit die we echt waar kunnen maken.
Met gepaste trots en een overtuigender uitstraling
zullen we stappen kunnen maken in onze capaciteit tot
netwerken en daarmee in onze zichtbaarheid.
Zichtbaarheid is geen doel op zich. Een grotere
zichtbaarheid maakt dat ouders met
problemen ons weten te vinden. Het zorgt ervoor dat
maatschappelijke organisaties ouders op het spoor van
Leergeld kunnen zetten. Het maakt ons aantrekkelijker
voor derden, zoals potentiele
of landelijke
bekende ambassadeurs. Het zorgt voor media aandacht,
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Stichting Jarige Job: een mooi
voorbeeld van de kracht van
positieve zichtbaarheid
Op 16 april 2016 tekende Leergeld in het bijzijn van staatssecretaris Klijnsma een convenant met Stichting
Jarige Job om de bestaande samenwerking tussen beide organisaties te bevestigen en verder uit te
breiden.
Stichting Jarige Job en Leergeld passen qua doelstellingen en aanpak uitstekend bij elkaar. Maar op
het vlak van zichtbaarheid kan Leergeld veel leren van Stichting Jarige Job. Stichting Jarige job is een
zo sterk aan het merk Jarige Job?
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•

Stichting Jarige Job verkondigt een glasheldere boodschap: Ieder kind verdient een verjaardag!

•

Deze boodschap wordt op een vrolijke, lichte en toegankelijke manier gebracht;

•

Stichting Jarige Job maakt het verhaal uiterst relevant voor anderen en biedt bedrijven een concreet
‘feel good’ bedrijfsuitje aan, waarbij zij verjaardagspakketten voor kinderen komen inpakken. Iedereen
kan zich aansluiten bij het verhaal en iedereen heeft er baat bij.

•

Stichting Jarige Job hanteert een zakelijke, commerciële aanpak en zet marketing en slimme
communicatie in om haar doel te bereiken. Niet gewiekst, maar eerlijk en authentiek. Niet over de rug
van anderen maar juist mét hen!

•

De oprichter/directeur en zijn collega’s geloven met hart en ziel in wat ze doen en dat stralen ze uit
met een enorme passie en enthousiasme. De lol spat er vanaf en dat is aanstekelijk!

3.4 Leergeld kan meer uit
samenwerking halen, zowel extern
als intern
Binnen het werkveld van kinderen in armoede zijn
naast Leergeld een aantal andere grote particuliere
organisaties actief, zoals Nationaal Fonds Kinderhulp,
Jeugdsportfonds, Jeugdcultuurfonds en Stichting
Jarige Job. Net als Leergeld proberen zij, ieder op
eigen wijze, die kinderen te ondersteunen die niet door
de rijksoverheid, gemeenten, scholen of bijvoorbeeld
sportverenigingen geholpen kunnen worden. Als gevolg
van de toenemende armoedeproblematiek in Nederland
in de afgelopen jaren zijn er hiernaast nog meer
verschillende particuliere initiatieven bijgekomen. Dit
biedt enerzijds veel kansen op perspectief voor kinderen
die te maken hebben met armoedeproblematiek.
Anderzijds kan dit leiden tot een verdere versnippering
van het hulpaanbod en tot verwarring en onduidelijkheid
bij de doelgroep en mogelijke
De rijksoverheid,
gemeenten en
roepen de organisaties meer
en meer op om met elkaar samen te werken, waar dit
mogelijk toegevoegde waarde kan hebben.
Het netwerk van onze op dit moment, september 2016,
94 autonome lokale Leergeld stichtingen die werkzaam
zijn in 249 gemeenten vormt een unieke kracht van
Leergeld. Dit enorme netwerk maakt ons tot een
interessante samenwerkingspartner voor beleidsmakers,
andere organisaties en bedrijven en hiermee beschikken
we over een schat aan kennis en ervaring op allerlei
gebieden. Tegelijkertijd moeten we, gezien de
aanzienlijke groei van de afgelopen jaren, de eenheid van
de Leergeld vereniging koesteren en bevorderen, waarbij
leren van elkaar centraal staat. Vanuit de stichtingen is
er met name een roep om meer mogelijkheden voor het
delen van kennis en ervaringen, en dan niet alleen over
bestuurszaken, maar vooral over zaken die de directe
Veel van onze
ondersteuning van kinderen
lokale Leergeld stichtingen slagen er bijvoorbeeld in
om afspraken te maken met scholen of verenigingen

om kosten te delen of om kwijtschelding te realiseren.
Dit soort afspraken kunnen als voorbeeld dienen voor
andere lokale Leergeld stichtingen.
Zowel onze Leergeld stichtingen zelf als onze externe
partners zien voor Leergeld de komende jaren als een
belangrijke taak om in gesprek te blijven met de andere
grote particuliere organisaties en te blijven onderzoeken
op welke manieren er strategisch samengewerkt zou
kunnen worden om samen de doelgroep beter te
kunnen bereiken en ondersteunen. Uitgangspunt hierbij
moet zijn dat we samen nog meer kunnen betekenen
voor de kinderen. Onze voorwaarde hierbij is dat we
onze eigen lokale aanpak (de Leergeld formule) te allen
tijde zullen behouden. Hiernaast wordt nog een tweede
belangrijke taak gezien: als vereniging met autonome
lokale stichtingen zullen we ervoor moeten zorgen dat
we, naast alle voordelen van lokaal maatwerk, ook blijven
van het feit dat we een landelijke vereniging
zijn en dat we onze eenheid versterken. Samenvattend
vraagt onze omgeving van ons dat we als netwerk van
lokale stichtingen een sterke eenheid blijven vormen
door een uitstekende onderlinge samenwerking, én dat
we actief blijven zoeken naar strategische vormen van
samenwerking met externe partijen.
Leergeld gelooft dat samenwerking loont, daar waar
organisaties elkaars toegevoegde waarde erkennen en
elkaar kunnen aanvullen. Daarom hebben we de afgelopen
jaren al stappen gezet op het vlak van samenwerking
met anderen. Zo is Leergeld al een paar jaar samen met
het Jeugdsportfonds, Jeugdcultuurfonds, Nationaal
Fonds Kinderhulp, Voedselbanken Nederland, Resto
van Harte en Stichting Jarige Job betrokken bij het Pact
voor Kinderen in Armoede. Hiernaast wordt er op lokaal
niveau veelvuldig samengewerkt met Jeugdsportfonds
en Jeugdcultuurfonds. De landelijke organisaties van
Leergeld, Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds
hebben onlangs de afzonderlijke registratiesystemen
op elkaar aangesloten, zodat de samenwerking op
lokaal niveau nog
kan verlopen. Met Stichting
Jarige Job hebben we inmiddels op landelijk niveau
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Ontmoet Maria...
Maria (15 jaar) woont bij haar moeder. Haar ouders zijn gescheiden toen ze nog heel klein was. Haar
vader heeft ze al lang niet meer gezien. Haar moeder werkt 4 ochtenden als postbezorgster. Maria zit op
basketbal, dat is haar lust en haar leven! De contributie is betaald door het Jeugdsportfonds, Stichting
Leergeld heeft gezorgd voor sportkleding en basketbalschoenen. De basketbalbond organiseert een
extra trainingsweekend voor getalenteerde jeugdspelers en Maria wordt hiervoor uitgenodigd. De kosten
daarvan zijn € 50. Maria moet snel reageren, want niet iedereen kan meedoen. Moeder neemt contact op
met stichting Leergeld omdat ze eerder ook via Leergeld geholpen is. Binnen een paar uur wordt ze terug
gebeld: Maria kan zich inschrijven voor het weekend en stichting Leergeld zal de kosten daarvan betalen.

een convenant gesloten, waarbij onze lokale Leergeld
stichtingen zich al dan niet kunnen aansluiten als zij de
kinderen uit hun doelgroep ook een verjaardagspakket
willen bieden.
Tenslotte zijn we de afgelopen jaren in toenemende
mate op projectbasis samen gaan werken met Nationaal
Fonds Kinderhulp. Dit was ook één van de externe
stakeholders die we tijdens het traject richting dit
nieuwe meerjarenbeleidsplan hebben gesproken. Zowel
uit evaluatie van de samenwerkingsprojecten als uit de
gesprekken tijdens het strategietraject kwam naar voren
dat zowel Leergeld als Nationaal Fonds Kinderhulp erg
enthousiast zijn over de samenwerking op projectniveau
tot op heden, dat zij beiden elkaars krachten erkennen
en beiden van mening zijn dat hun organisaties elkaar
goed aanvullen. Nationaal Fonds Kinderhulp geniet
meer naamsbekendheid en weet via haar PR een groot
aan zich te binden,
netwerk van partners en
terwijl Leergeld via haar netwerk van lokale Leergeld
stichtingen de kinderen weet te bereiken die hulp
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nodig hebben en sterk is in signalering en agendering.
Beide organisaties hebben inmiddels aangegeven graag
gezamenlijk de mogelijkheden tot een strategische
alliantie te willen onderzoeken, waarvoor onze leden
inmiddels ook het mandaat hebben gegeven aan het
bestuur en de directie.
Op het vlak van interne samenwerking en eenheid heeft
Leergeld de afgelopen jaren ook niet stil gezeten. De
relatie tussen de landelijke Leergeld organisatie en de
leden is de afgelopen jaren sterker geworden, wat het
gevoel van eenheid binnen de vereniging heeft versterkt.
Naast Algemene Ledenvergaderingen worden er jaarlijks
regionale bijeenkomsten gehouden, waarbij onze leden
kennis en ervaringen uit kunnen wisselen. Hiernaast is er
geïnvesteerd in een digitaal forum om kennis te delen.
Dit forum heeft een tijdje goed gefunctioneerd maar
werkt momenteel niet optimaal. We gaan onderzoeken
hoe we onze leden op de meest
en
manier hun kennis en ervaring kunnen laten delen.

Kansen en uitdagingen voor de toekomst

Leergeld zal de komende jaren in gesprek blijven
met de andere grote particuliere organisaties en
blijven onderzoeken op welke manieren er strategisch
samengewerkt kan worden om samen de doelgroep
beter te kunnen bereiken en te ondersteunen. Prioriteit
hierbij heeft de mogelijke strategische alliantie tussen
Leergeld en Nationaal Fonds Kinderhulp. Hiernaast moet
Leergeld proactief blijven zoeken naar mogelijkheden
om de eenheid in de vereniging te bevorderen door de
leden op de meest
en
manier hun
kennis en ervaring te laten delen.

3.5 Leergeld kan haar
professionalisering doorzetten
Onze toenemende rol in het stimuleren van
maatschappelijke participatie voor kinderen in
armoede schept verwachtingen ten aanzien van onze
professionaliteit. In de wereld waarin Leergeld opereert
worden steeds hogere eisen gesteld. De problematiek is
te belangrijk en ingrijpend voor een vrijblijvende aanpak
en
willen - terecht - transparantie over de
besteding van hun geld. De vraag is daarbij niet alleen
“hoe wordt ons geld besteed?” maar ook “hoe goed

wordt ons geld besteed?”. Het gaat hierbij niet alleen
om de kwaliteit van het werk dat een organisatie doet,
maar ook om de kwaliteit van de organisatie die dat werk
doet. Van organisaties wordt verwacht dat zij
en transparant zijn.
Als het gaat om de kwaliteit van het werk, zijn er
verschillende niveaus waarop organisaties resultaten
beogen/verwachten: concreet resultaat (output),
en impact. Er wordt in toenemende mate van organisaties
verwacht dat ze ook op deze verschillende niveaus
inzichtelijk (proberen te) maken wat hun resultaten zijn.
Met betrekking tot de kwaliteit van de organisatie gaat
het bijvoorbeeld om goed
personeel
en het op orde zijn van werkprocessen en systemen.
Met name op het gebied van privacy en
transparantie worden er in toenemende mate eisen
gesteld aan organisaties.
Het wordt voor Leergeld als belangrijk gezien om
haar professionalisering verder door te zetten:
professionalisering en meetbare kwaliteit zijn
noodzakelijk voor de toegang tot fondsen, voor het
signaleren en agenderen van misstanden en
belemmeringen. Om ons werk te kunnen blijven doen
zullen we inzicht moeten hebben in onze resultaten en

Ontmoet Amir..
Amir is een Syrische jongen van 13 jaar. Sinds kort woont hij met zijn ouders en drie zusjes in Oirschot. Vader
en moeder doen hun best om Nederlands te leren. Zij kampen met psychische problemen. Amir spreekt
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onze kwaliteit. En door meer inzicht in onze resultaten
kunnen we leren hoe we ons werk nog beter kunnen
doen.
Om deze reden hebben we de afgelopen jaren al ingezet
op professionalisering. Zo is er geïnvesteerd in de
ontwikkeling en jaarlijkse verbetering van een centraal
systeem voor de registratie van de directe ondersteuning
van kinderen met daaraan gekoppeld een
systeem. Hiernaast is een professionele interactieve
centrale website ontwikkeld met een aanbod voor lokale
stichtingen om hierbij aan te sluiten met een eigen
deelsite en een aanbod voor professionele en veilige
e-mailhosting voor Leergeld stichtingen. Tenslotte is er
een stappenplan voor de oprichting van nieuwe Leergeld
stichtingen ontwikkeld en in gebruik genomen.

Kansen en uitdagingen voor de toekomst

Allereerst zullen we meer inzicht moeten verkrijgen in de
resultaten die we bereiken. We zullen moeten bekijken
hoever we daarin kunnen gaan met betrekking tot de
en
3 meetniveaus: concreet resultaat (output),
impact. Een voorwaarde daarvoor is adequate registratie
van wat we doen. We zullen er daarom voor moeten
zorgen dat onze systemen voldoen aan de eisen van de
huidige tijd op het gebied van privacy en transparantie
en dat ze toekomstbestendig zijn.
Als vereniging van autonome stichtingen, die wil voldoen
aan bepaalde kwaliteitseisen op het gebied van haar
organisatie en personeel, zullen we ook moeten bekijken
op welke manier we onze kwaliteit kunnen garanderen.
Dit kan bijvoorbeeld via het ontwikkelen, actualiseren
en beschikbaar stellen van interne richtlijnen en
werkprocessen. Het eerder ontwikkelde stappenplan
voor de oprichting van nieuwe Leergeld stichtingen is
daar een voorbeeld van. Er kan nu bijvoorbeeld gedacht
worden aan de ontwikkeling van een kwaliteitsrichtlijn
of een organisatie-assessment tool voor bestaande
Leergeld stichtingen. Een ander voorbeeld is de facilitatie
van een actueel trainingsaanbod voor lokale stichtingen
op diverse gebieden.
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4

Leergeld in
beweging
Vertrouwen en ambitie

In het vorige hoofdstuk zijn de belangrijkste kansen en
uitdagingen beschreven, die vanuit de veranderende
wereld op Leergeld afkomen. Wij willen op een
proactieve, autonome en zelfbewuste manier deze
kansen en uitdagingen tegemoet treden. Met de kansen
en uitdagingen uit hoofdstuk 3 als leidraad, maken we in
dit hoofdstuk gerichte beleidskeuzes en geven we onze
ambities aan.
Vanuit de kracht van de schoenmaker die bij zijn leest
blijft, blijven we allereerst vertrouwen op onze lokale
aanpak van directe ondersteuning van kinderen. Maar
tegelijkertijd komen we in beweging: we gaan nieuwe
ambities formuleren om in deze veranderende wereld
nóg meer voor deze kinderen te kunnen betekenen. We
doen dit door het kiezen van vijf beleidsspeerpunten. Per
beleidsspeerpunt geven we steeds aan welk resultaat

we daarmee beogen, en via welke aanpak we deze
verwachten te bereiken. We geven daarbij aan welke
rollen we hierbij zien voor de lokale Leergeld stichtingen,
voor Leergeld Nederland en voor eventuele externe
partijen.

4.1
Doorgaan met en uitbreiden
van de lokale aanpak voor directe
ondersteuning
Leergeld kiest ervoor om in de context van de nog steeds
toenemende armoedeproblematiek (zowel in omvang
als in intensiteit) de komende periode door te gaan met
onze bewezen lokale aanpak van directe ondersteuning
en deze nog verder uit te breiden. We streven naar een
landelijke dekking, waardoor alle kinderen toegang
hebben tot de ondersteuning die Leergeld biedt. We
zien het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van
de overheid en particuliere organisaties, waaronder
Leergeld, om ieder kind kansen te geven.

Beoogd resultaat

Eind 2020 heeft Leergeld een landelijke dekking,
waardoor kinderen uit alle Nederlandse gemeenten uit
middelen toegang
gezinnen met minimale
hebben tot de mogelijkheden die Leergeld biedt.

Geplande aanpak

Leergeld zet de komende jaren in op continuering
en uitbreiding van de lokale aanpak voor directe
ondersteuning. De beoogde landelijke dekking zou
betekenen dat Leergeld in 2020 in alle 390 Nederlandse
gemeenten actief is. Leergeld verwacht tot eind 2016
nog door te groeien van 249 naar 255 gemeenten. Om
onze ambitie richting landelijke dekking waar te maken
dient Leergeld in de periode 2017-2020 dan nog door te
groeien naar 135 nieuwe gemeenten; per jaar komt dat
neer op circa 34 nieuwe gemeenten. Dit kan zowel via
de oprichting van nieuwe Leergeld stichtingen als via de
uitbreiding van het werkgebied van bestaande Leergeld
stichtingen:
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•

Bestaande lokale Leergeld stichtingen gaan door
met hun lokale aanpak van directe ondersteuning
van kinderen in de gemeenten, waar zij al actief
zijn, en breiden, waar mogelijk, hun bereik in deze
gemeenten verder uit;

•

Bestaande lokale Leergeld stichtingen breiden,
waar mogelijk, hun werkgebied uit naar nieuwe
gemeenten;

•

Leergeld Nederland blijft adequate ondersteuning
bieden aan bestaande Leergeld stichtingen zodat zij
hun werk kunnen blijven doen;

•

Leergeld Nederland blijft adequate begeleiding
en ondersteuning bieden bij de uitbreiding van
bestaande leergeld stichtingen naar nieuwe
gemeenten;

•

Leergeld Nederland gaat een proactieve rol spelen
bij het opstarten van nieuwe Leergeld stichtingen;

•

Leergeld Nederland blijft adequate begeleiding en
ondersteuning bieden bij de opstart van nieuwe
Leergeld stichtingen.

bijdrage geleverd aan structurele veranderingen ter
voorkoming van sociale uitsluiting van kinderen.

Geplande aanpak

Leergeld zet de komende jaren in op een meer
planmatige en structurele manier van signaleren en
agenderen en blijft daarnaast signaleren en agenderen
op basis van de actualiteit:
•

We gaan signaleren en agenderen op een meer
planmatige en structurele manier integreren in ons
werk;
»

Lokale Leergeld stichtingen monitoren zelf
belangrijke trends/ontwikkelingen, die zij zien op
basis van de informatie vanuit de huisbezoeken
van hun intermediairs en nemen deze zoveel
mogelijk op in hun jaarverslagen;

»

Leergeld Nederland maakt op basis van de
jaarverslagen van de lokale Leergeld stichtingen
jaarlijks een inventarisatie van belangrijke trends/
ontwikkelingen;

»

Leergeld
Nederland
gaat
proactief
beleidsontwikkelingen
en
mogelijke
wetswijzigingen op het niveau van de rijksoverheid
daarin de belangrijkste
monitoren en
trends/ontwikkelingen die mogelijk van invloed
kunnen zijn op kinderen in armoede;

»

Leergeld Nederland organiseert jaarlijks een
landelijk coördinatorenoverleg, waarbij de
coördinatoren van de lokale Leergeld stichtingen
de belangrijkste trends/ontwikkelingen inbrengen
die zij zien op basis van de informatie vanuit de
huisbezoeken van de intermediairs en waarbij
Leergeld Nederland de belangrijkste trends/
ontwikkelingen inbrengt die zij ziet vanuit de
jaarverslagen van de stichtingen en vanuit het
overheidsbeleid. Gezamenlijk worden bij dit
overleg de meest relevante thema’s gekozen
worden voor signalering en agendering in het
komende jaar;

4.2 Meer nadruk op signaleren en
agenderen
Leergeld kiest ervoor om in de komende periode,
naast continuering van haar directe ondersteuning van
kinderen, nadrukkelijk in te zetten op signalering en
agendering, om zowel beleidsmakers als de maatschappij
als geheel bewust te maken van de problematiek
om uiteindelijk structurele verandering teweeg te
brengen en daardoor sociale uitsluiting van kinderen te
voorkomen.

Beoogd resultaat

Eind 2020 heeft Leergeld via een planmatige aanpak
van signalering en agendering zowel beleidsmakers als
de maatschappij als geheel bewuster gemaakt van de
problematiek van kinderen in armoede en heeft zij een
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»

»

Leergeld Nederland ontwikkelt actieplannen voor
gerichte campagnes op deze prioritaire thema’s in
het komende jaar;
Leergeld Nederland voert de actieplannen voor de
gerichte campagnes uit.

•

Bovenstaande aanpak zal in 2017 in eerste instantie
als een pilot uitgevoerd worden. Eind 2017 zal
Leergeld Nederland evalueren of deze pilot werkt
en of en welke aanpassingen/verbeteringen nodig
zijn;

•

Deze meer planmatige en structurele aanpak van
signaleren en agenderen vereist de nodige inzet en
mankracht vanuit Leergeld Nederland. In combinatie
met de andere beleidsspeerpunten is hiertoe een
uitbreiding van het aantal FTE’s op het landelijk
bureau nodig, bij voorkeur via een extra functie voor
een beleidsmedewerker;

•

Geplande aanpak

Leergeld zet de komende jaren in op een
zichtbaarheidstraject om van Leergeld een sterk en
bekend merk te maken:
•

Onze omgeving vraagt van ons dat we extraverter,
trotser en overtuigender worden. Onze ingebakken
bescheidenheid zal plaats moeten maken voor
gepaste trots, altijd vanuit de inhoud en vanuit de
kwaliteit die we echt waar kunnen maken. Leergeld
Nederland laat zich adviseren door een externe
partij, deskundig op het gebied van positionering,
branding en marketing, om te komen tot een actuele
PR- en communicatiestrategie (inclusief naam en de
daaraan verbonden uitstraling).

•

Het is onze verwachting dat de mogelijke
strategische alliantie met Nationaal Fonds
Kinderhulp Leergeld kan helpen om zichtbaarder
te worden, aangezien Nationaal Fonds Kinderhulp
meer naamsbekendheid geniet en via haar PR
een groot netwerk van partners en
aan
zich heeft weten te binden. We willen daarom
allereerst helderheid verkrijgen over de vraag of
we deze strategische alliantie met Nationaal Fonds
Kinderhulp aan zullen gaan, en pas daarna, zo
mogelijk samen met Nationaal Fonds Kinderhulp,
het advies van een externe partij inroepen;

•

Zodra we de hierboven bedoelde gepaste trots
en overtuigender uitstraling in de vingers hebben,
zullen we gaan inzetten op het vergroten van onze
netwerken, zowel op landelijk als op lokaal niveau;

•

Op het gebied van netwerken en met name
het aangaan en onderhouden van relaties met
het bedrijfsleven kunnen Leergeld Nederland
en de lokale Leergeld stichtingen ook leren van
andere organisaties, zoals bijvoorbeeld haar
samenwerkingspartner Stichting Jarige Job.
We gaan proactief inzetten op de uitwisseling
van best practices op dit gebied met onze
samenwerkingspartners.

Hiernaast blijft Leergeld Nederland inzetten op
signaleren en agenderen op basis van de actualiteit.

4.3 Van bescheiden en relatief
onbekend naar trots en zichtbaar
Om onze ambities richting een landelijke dekking en
maximale impact op beleidsmakers en de maatschappij
als geheel waar te maken, zullen we fors moeten inzetten
op onze zichtbaarheid. Leergeld kiest er daarom voor om
van Leergeld de komende jaren een sterk merk te maken,
bekend bij de doelgroep, partners en donateurs.

Beoogd resultaat

Eind 2020 wordt Leergeld, inclusief de Leergeld formule,
gezien, herkend en erkend als een sterk merk door onze
doelgroep, partners en donateurs.
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4.4 Behalve autonomie ook
synergie
Leergeld kiest er de komende jaren voor om extern
proactief te blijven zoeken naar manieren waarop
strategisch samengewerkt kan worden met andere
organisaties om samen de doelgroep beter te kunnen
bereiken en te ondersteunen, waarbij de mogelijke
strategische alliantie tussen Leergeld en Nationaal
Fonds Kinderhulp prioriteit heeft, en om intern proactief
te blijven zoeken naar mogelijkheden om de eenheid en
synergie in de vereniging verder te versterken.

Beoogd resultaat

Eind 2020 is Leergeld een organisatie, die via proactieve
samenwerking, zowel extern als intern, de dienstverlening
en ondersteuning aan kinderen optimaliseert.

Geplande aanpak

Leergeld zet de komende jaren proactief in op externe
en interne samenwerking:
•

•
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Prioriteit op het vlak van externe samenwerking
is het verkennen van de mogelijkheden tot een
strategische alliantie met het Nationaal Fonds
Kinderhulp. Leergeld Nederland zal hiertoe samen
met Nationaal Fonds Kinderhulp een traject
ontwerpen, dat al in 2016 van start zal gaan en
dat begin 2017 tot een onderbouwd besluit moet
leiden. Binnen dit traject staan de inhoud en de te
bereiken synergie centraal. Onze verwachting is dat
deze strategische alliantie ons veel kan brengen en
dat een dergelijke alliantie waarschijnlijk positief
zal afstralen op alle vijf beleidsspeerpunten van dit
nieuwe meerjarenbeleidsplan;
Leergeld Nederland blijft in gesprek met andere
organisaties die actief zijn binnen haar werkveld,
zoals Jeugdsportfonds, Jeugdcultuurfonds en
Stichting Jarige Job, om steeds te zoeken naar
passende vormen van samenwerking waarbij we
samen meer voor kinderen kunnen betekenen;

•

Leergeld Nederland onderzoekt op welke manieren
we kunnen faciliteren dat onze lokale stichtingen
zo
en
mogelijk hun kennis en
ervaringen kunnen uitwisselen en zoveel mogelijk
van elkaar kunnen leren. We denken hierbij aan:
»

het versterken van regionale structuren
waarbinnen lokale stichtingen zelf proactief met
elkaar kunnen uitwisselen;

»

het
organiseren
van
landelijke
themabijeenkomsten
voor
intermediairs,
coördinatoren en bestuursleden, te beginnen in
2017

»

het op korte termijn verbeteren van mogelijkheden
voor digitale uitwisseling via de website.

4.5 Van pionieren naar
volwassenheid
Leergeld kiest ervoor om de komende jaren de al eerder
ingezette professionalisering verder door te zetten, om
haar werk in de toekomst nog beter te kunnen doen.
Binnen een vereniging van autonome lokale stichtingen
kan professionalisering niet van bovenaf opgelegd
worden, maar kan dit wel gestimuleerd worden. Leergeld
Nederland kan hierin een faciliterende rol spelen; de
lokale Leergeld stichtingen zullen hiermee zelf actief aan
de slag moeten.

Beoogd resultaat

Eind 2020 is Leergeld een volwassen organisatie met
een goed inzicht in de resultaten van haar werk en
en transparante
opereert zij via een
organisatie.

Geplande aanpak:

Leergeld zet de komende jaren in op het verkrijgen
van meer inzicht in de resultaten die we bereiken en
en
op het vergroten van onze
transparantie:

Ontmoet Kelly en Priscilla…
Een gezin (moeder en 2 dochters op het voortgezet onderwijs: Kelly en Priscilla) is via school naar Leergeld
verwezen. Een intermediair gaat op huisbezoek en bespreekt de situatie. Na jaren van geweldpleging is
moeder met de kinderen gevlucht. Na een eerste opvang woont zij nu in een andere gemeente. Uit het
verleden rest een forse schuld. Vader is spoorloos, hij betaalt geen alimentatie en lost niet mee af. Moeder
ontvangt bijstand. Samen met de intermediair wordt een aanvraag bijzondere bijstand gedaan voor
inrichtingskosten bij de gemeente. Er wordt contact gelegd met de welzijnsorganisatie, de Voedselbank

•

Allereerst zullen we meer inzicht moeten verkrijgen
in de resultaten die we bereiken. We moeten
bekijken hoever we daarin kunnen gaan met
betrekking tot de 3 meetniveaus: concreet resultaat
(output),
en impact:
»

Op het niveau van concreet resultaat zijn we
goed op weg: via ons huidige registratiesysteem
monitoren we hoeveel kinderen we helpen
via onze directe ondersteuning (in de vorm
van voorzieningen/vergoedingen). Echter, bij
het huisbezoek achter de voordeur doen we
veel meer dan dat: waar mogelijk verwijzen
we door naar voorliggende voorzieningen
vanuit het gemeentelijke armoedebeleid en
helpen we ouders op weg met de aanvragen
daarvoor; hiernaast verwijzen we gezinnen,
indien nodig of gewenst, naar andere instanties
of organisaties, zoals schuldhulpverlening, een

juridisch loket, de voedselbank etc. Leergeld
Nederland zal mogelijk maken dat naast de
directe ondersteuning van kinderen, ook onze
verschillende doorverwijzingsactiviteiten in ons
registratiesysteem kan worden vastgelegd om
daarmee meer inzicht te creëren in wat we al
doen;
»

is een stuk lastiger te meten dan concreet
resultaat. Maar na 20 jaar Leergeld denken we dat
de tijd rijp is om via een onderzoek de ouders uit
onze doelgroep te bevragen over het
van
onze directe ondersteuning op hun kinderen.
Leergeld Nederland zal hiertoe het voortouw
nemen, maar zal hierbij gebruik maken van
eventuele onderzoeken die al zijn uitgevoerd door
individuele Leergeld stichtingen, en heeft hierbij
de hulp van de lokale stichtingen nodig om de
ouders te bereiken;
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Op impact niveau is het nog moeilijker voor
Leergeld om iets over haar resultaten te zeggen:
Wat betekent het op de lange termijn voor
kinderen dat ze nu mee kunnen doen? Wat doet
dat met Melissa’s kansen op de arbeidsmarkt?
Wat betekent het voor de gezondheid van Amir?
En nog breder gezien, wat is de impact van
maatschappelijke participatie op de maatschappij
in zijn geheel en het welzijnsniveau in Nederland?
het
Impact is nog lastiger te meten dan
gaat om de
op de lange termijn en voor
grote aantallen. Leergeld heeft er de tijd en
middelen niet voor om deze impact te meten.
Dit gaat immers ten koste van onze directe
ondersteuning. Leergeld Nederland gaat op zoek
naar mogelijkheden om aan te haken op bestaande
lange termijn onderzoeken naar maatschappelijke
participatie van kinderen.

•

Een voorwaarde voor het verkrijgen van meer
inzicht is adequate registratie van wat we doen.
We moeten ervoor zorgen dat de systemen die we
hiervoor gebruiken hiertoe goed zijn ingericht en
dat ze voldoen aan de eisen van de huidige tijd op
transparantie
het gebied van privacy en
(LISY 2020);

•

Als vereniging van autonome stichtingen, die
wil voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen op het
gebied van haar organisatie en personeel, gaan
we bekijken op welke manier we onze kwaliteit
blijvend kunnen garanderen, bijvoorbeeld via het
ontwikkelen, actualiseren en beschikbaar stellen
van interne richtlijnen en werkprocessen. We gaan
hiertoe bekijken of we een kwalititeitstool (bijv.
een kwaliteitsrichtlijn of een organisatie assessment
tool) kunnen ontwikkelen voor bestaande Leergeld
stichtingen, waarmee zij de kwaliteit van hun
organisatie kunnen monitoren. Dit alles met de
bedoeling om te inspireren en motiveren, niet om
als keurslijf vorm te geven.

•

We gaan zorgen voor de ontwikkeling en facilitatie
van een actueel trainingsaanbod voor lokale
stichtingen op diverse gebieden:
»

Leergeld training;

»

Trainingen in gebruik van LISY Registratie;

»

Training in boekhouden (basistraining);

»

Training in het gebruik van
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1.
Doorgaan met en uitbreiden van de
lokale aanpak voor directe ondersteuning
•

Inventariseren van zogenaamde “witte vlekken” in
het werkgebied van Leergeld;

•

Uitrollen van de Leergeld formule naar 34 nieuwe
gemeenten, zo nodig op initiatief vanuit Leergeld
Nederland; hiertoe zal Leergeld Nederland proactief
bestaande lokale stichtingen ondersteunen bij de
eventuele uitbreiding naar nieuwe gemeenten én
nieuwe initiatieven ondersteunen bij de oprichting
van Leergeld stichtingen in nieuwe gemeenten.
Het is hierbij de verwachting om in 24 nieuwe
gemeenten de Leergeld formule uit te rollen via
de oprichting van 8 nieuwe Leergeld stichtingen
(gemiddeld zijn onze Leergeld stichtingen actief in
3 gemeenten) én in 10 nieuwe gemeenten via de
uitbreiding van bestaande Leergeld stichtingen.

Aan de slag

Binnen het kader van de in dit meerjarenbeleidsplan
gekozen beleidsspeerpunten, worden in de periode
2017-2020 jaarlijks, op voordracht van landelijk bestuur
en directie, jaarplannen ter goedkeuring voorgelegd aan
de Algemene Ledenvergadering. In deze jaarplannen
worden, op basis van de in het meerjarenbeleidsplan
speerpunten en beoogde resultaten, de prioritaire
jaar voorgesteld.
activiteiten voor het
In het eerste jaar van uitvoering van dit
meerjarenbeleidsplan, 2017, zal prioriteit worden
gegeven aan de volgende activiteiten:

2.
Meer nadruk op signaleren en
agenderen
•

Uitvoeren van de nieuwe aanpak om signaleren en
agenderen op een meer planmatige en structurele
manier te integreren in ons werk, via een pilot,
waarbij:
»

Lokale Leergeld stichtingen zelf belangrijke
trends/ontwikkelingen monitoren, die zij zien op
basis van de informatie vanuit de huisbezoeken
van hun intermediairs en nemen deze zoveel
mogelijk op in hun jaarverslagen;

»

Leergeld Nederland op basis van de jaarverslagen
van de lokale Leergeld stichtingen jaarlijks een
inventarisatie maakt van belangrijke trends/
ontwikkelingen;
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»

»

Leergeld
Nederland
proactief
beleidsontwikkelingen en mogelijke wetswijzigingen op het
niveau van de rijksoverheid monitort en daarin de
belangrijkste trends/ontwikkelingen
die mogelijk van invloed kunnen zijn op kinderen
in armoede;
Leergeld Nederland in het voorjaar een landelijk
coördinatorenoverleg organiseert, waarbij de
coördinatoren van de lokale Leergeld stichtingen
de belangrijkste trends/ontwikkelingen inbrengen
die zij zien op basis van de informatie vanuit de
huisbezoeken van de intermediairs en waarbij
Leergeld Nederland de belangrijkste trends/
ontwikkelingen inbrengt die zij ziet vanuit de
jaarverslagen van de stichtingen en vanuit het
overheidsbeleid. Gezamenlijk worden bij dit
overleg de meest relevante thema’s gekozen
worden voor signalering en agendering in het
komende jaar;

»

Leergeld Nederland actieplannen ontwikkelt voor
gerichte campagnes op deze prioritaire thema’s in
2017;

»

Leergeld Nederland de actieplannen voor de
gerichte campagnes uitvoert.

•

Evalueren van deze pilot om vast te stellen of deze
nieuwe aanpak werkt en of en welke aanpassingen/
verbeteringen nodig zijn;

•

Hiernaast blijven we inzetten op signaleren en
agenderen op basis van de actualiteit.

Ontmoet Senna en Luuk…
Een alleenstaande moeder heeft twee kinderen van 8 en 12 jaar, Senna en Luuk. Luuk heeft ADHD.
Moeder heeft borstkanker en krijgt chemobehandelingen, waardoor ze veel lichamelijke en geestelijke
problemen heeft. Ze doet een aanvraag bij Leergeld voor deelname aan het schoolkamp, de contributie
voor de sportclub en sportkleding. Ze heeft al een beroep gedaan op het Participatiefonds en de Regeling
schoolgaande kinderen voor extra kosten voor de medicatie van Luuk en voor reis- en schoolkosten.
Leergeld betaalt de voetbalcontributie voor een half jaar en zorgt via een kledingbon voor sportkleding. In
het komende jaar kan moeder de contributie betalen vanuit het Participatiefonds. Verder betaalt Leergeld
het schoolkamp en helpt zij moeder met een aanvraag bij het Provinciaal studiefonds. Deze aanvraag is
toegekend.
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3.
Van bescheiden en relatief onbekend
naar trots en zichtbaar
•

4.
•

Uitvoeren van een onderzoek/enquête onder
van onze
ouders uit onze doelgroep over het
directe ondersteuning op hun kinderen. Hiertoe zal
Leergeld Nederland: bestaande onderzoeken naar
van maatschappelijke participatie van
de
kinderen (zowel interne onderzoeken door lokale
Leergeld stichtingen als externe onderzoeken van
andere derden) bestuderen; op basis hiervan een
online survey ontwerpen; het online survey uitzetten
onder ouders via de lokale Leergeld stichtingen; de
respons op het survey analyseren en de bevindingen
uitwerken in een onderzoeksverslag; het
onderzoeksverslag intern en extern communiceren;

•

Inventariseren van de
behoeften
van de lokale stichtingen op het gebied van
organisatiekwaliteit en ontwikkelen en beschikbaar
stellen van een kwalititeitstool (bijv. een
kwaliteitsrichtlijn of een organisatie assessment
tool) voor bestaande Leergeld stichtingen,
waarmee zij de kwaliteit van hun organisatie kunnen
monitoren;

•

Actualiseren en beschikbaar stellen van de Leergeld
training voor lokale Leergeld stichtingen, met
trainers en een vernieuwde
opnieuw
werkwijze.

Met de inzet van een externe partij een aanzet geven
voor een vernieuwde PR- en communicatiestrategie,
teneinde de externe herkenbaarheid van Leergeld,
voor onze doelgroep én voor (mogelijke) partners
en donateurs, te vergroten.

Behalve autonomie ook synergie
Afronden van het al in 2016 ingezette
verkenningstraject tot een mogelijke strategische
alliantie tussen Leergeld en Nationaal Fonds
Kinderhulp;

•

Nemen van een onderbouwd besluit om deze
strategische alliantie al dan niet aan te gaan;

•

Versterken van de regionale structuur waarbinnen
lokale bestuurders elkaar gemakkelijk vinden om
ervaringen uit te wisselen;

•

Verbeteren van de mogelijkheden voor interne
(leden onderling) digitale uitwisseling via de website.

5.

•

Van pionieren naar volwassenheid

•

Zetten van een eerste stap richting een
toekomstbestendig registratiesysteem, via de
ontwikkeling van een nieuw LISY portaal gericht op
LISY 2020;

•

Toevoegen van een functionaliteit voor registratie
van doorverwijzingen in LISY Registratie, zodat naast
de directe ondersteuning van kinderen ook alle
doorverwijzingen naar gemeentelijke voorzieningen
en/of andere instanties in LISY Registratie vastgelegd
kunnen worden, om meer inzicht verkrijgen in de
resultaten van ons werk op het niveau van concreet
resultaat (output);
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6

Meerjarenbegroting
Om de ambities uit dit meerjarenbeleidsplan waar te
kunnen maken, verwacht Leergeld Nederland jaarlijks
een bedrag aan vaste exploitatiekosten én een bedrag
aan variabele projectkosten. De verwachte vaste
exploitatiekosten van Leergeld Nederland worden
gepresenteerd op de volgende pagina.
De variabele projectkosten zullen jaarlijks worden
ingevuld op basis van een uitgewerkt jaarplan.
Ten aanzien van de dekking van de verwachte vaste
exploitatiekosten zal Leergeld Nederland in ieder
geval de verwachte jaarlijkse ledencontributie kunnen
aanwenden. Daarnaast is Leergeld Nederland inmiddels
in gesprek met diverse mogelijke externe
Ten aanzien van de dekking van de jaarlijkse verwachte
variabele projectkosten zal Leergeld Nederland ook naar
op zoek gaan.
externe
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MEERJARENBEGROTING LEERGELD NEDERLAND
2017-2020

BEGROTING
2017

BEGROTING
2018

BEGROTING
2019

BEGROTING
2020

€ 209.603,02

€ 213.795,08

€ 218.070,98

€ 222.432,40

€ 209.603

€ 213.795

€ 218.071

€ 222.432

Huur

€ 4.220,64

€ 4.305,05

€ 4.391,15

€ 4.478,98

Beheerskosten

€ 2.040,00

€ 2.080,80

€ 2.122,42

€ 2.164,86

€ 6.261

€ 6.386

€ 6.514

€ 6.644

€ 1.700,00

€ 1.734,00

€ 1.768,68

€ 1.804,05

€ 750,00

€ 765,00

€ 780,30

€ 795,91

€ 1.000,00

€ 1.020,00

€ 1.040,40

€ 1.061,21

VASTE EXPLOITATIEKOSTEN
Salariskosten inclusief lonen en salarissen, vakantiegeld, sociale lasten,
pensioenpremie & reiskosten woon-werk, verzuimverzekering, arbodienst en
salarisadministratie

Subtotaal Personeelskosten

Subtotaal Huisvestingskosten
Telefoonkosten
Porti
Kantoorbenodigdheden
Drukwerk/kopieerkosten

€ 500,00

€ 510,00

€ 520,20

€ 530,60

Abonnementen en contributies

€ 100,00

€ 102,00

€ 104,04

€ 106,12

Verzekeringen

€ 150,00

€ 153,00

€ 156,06

€ 159,18

Accountantskosten (kosten controle enkelvoudige jaarrekening)

€ 6.419,88

€ 6.548,28

€ 6.679,24

€ 6.812,83

Administratiekosten (kosten opstellen enkelvoudige jaarrekening)

€ 2.248,08

€ 2.293,04

€ 2.338,90

€ 2.385,68

Automatiseringskosten Leergeld Nederland (zakelijk internet, kosten beheer

€ 5.714,52

€ 5.828,81

€ 5.945,39

€ 6.064,29

Abonnement en onderhoud LISY REG en Twinﬁeld gehele Leergeld organisatie

€ 34.006,11

€ 34.686,23

€ 35.379,96

€ 36.087,56

Jaarlijkse nieuwe release LISY

€ 10.000,00

€ 10.200,00

€ 10.404,00

€ 10.612,08

Training gebruik LISY REG en LISY FIN/Twinﬁeld en basisvaardigheden

€ 2.000,00

€ 2.040,00

€ 2.080,80

€ 2.122,42

boekhouden
Advies/begeleiding accountant aan lokale Leergeld stichtingen bij jaarafsluiting

€ 2.250,00

€ 2.295,00

€ 2.340,90

€ 2.387,72

Bestuurskosten

€ 5.000,00

€ 5.100,00

€ 5.202,00

€ 5.306,04

€ 250,00

€ 255,00

€ 260,10

€ 265,30

€ 72.089

€ 73.530

€ 75.001

€ 76.501

€ 287.952

€ 293.711

€ 299.586

€ 305.577

webmail en webdisk LgN, kosten hosting website)

Bankkosten

Subtotaal Organisatiekosten
TOTAAL VASTE EXPLOITATIEKOSTEN
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Vertrouwen en ambitie.
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