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Voorwoord
In meerdere opzichten was 2016 voor de Vereniging van Stichtingen Leergeld in Nederland een bijzonder
en succesvol jaar.
In 2016 “vierden” we ons 20-jarig bestaan met een mooi programma in Theater Flint in Amersfoort,
waarbij vele Leergelders en externe genodigden aanwezig waren. Bijzonder was de inhoudelijke bijdrage
van Prof. Dr. Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau en de aanwezigheid van
staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Jetta Klijnsma, die het eerste exemplaar van ons
nieuwe mooi uitgevoerde meerjarenbeleidsplan Vertrouwen en ambitie in ontvangst nam en daarbij onze
bestuurders en vrijwilligers complimenteerde met het goede werk dat ze doen.
2016 was het laatste uitvoeringsjaar van ons meerjarenbeleidsplan 2012-2016 Alle kinderen mogen
meedoen: volle kracht vooruit! Het doet ons als bestuur deugd dat we erin geslaagd zijn de belangrijkste
doelstellingen ruim te halen. Met name de geformuleerde ambitie om in 2016 tenminste 70.000 kinderen
te kunnen ondersteunen is ver overtroffen met het aantal van 81.852 geholpen kinderen! Voor een deel
komt deze groei voort uit een uitbreiding van het aantal lokale stichtingen (van 68 in 2012 naar 94 in
2016).
In 2016 is veel energie gestoken in de totstandkoming van het nieuwe meerjarenbeleidsplan voor de
periode 2017-2020. Hiervoor hebben we onze blik niet alleen intern gericht, maar zijn we ook op zoek
gegaan naar de meningen van externe partners over Leergeld. Dat leverde een tweeledig beeld op. Ten
eerste bleek er veel vertrouwen te zijn in de bestaande lokale aanpak van directe ondersteuning middels
het huisbezoek bij gezinnen met minimale financiële middelen. Tegelijkertijd werden we uitgedaagd om
ons nóg beter te positioneren, onze zichtbaarheid te vergroten en de kwaliteit van onze organisatie verder
te versterken, om nóg meer voor kinderen uit onze doelgroep te kunnen betekenen. Vijf nieuwe
speerpunten van beleid vormen de basis voor Vertrouwen en ambitie.
In 2016 zijn de eerste stappen gezet om te komen tot een nauwere samenwerking met Nationaal Fonds
Kinderhulp op het gebied van fondsenwerving, signalering en agendering en onderlinge doorverwijzingen,
waarmee we in gezamenlijkheid nog meer voor onze doelgroep willen gaan betekenen. In het voorjaar van
2017 zal deze strategische alliantie middels een overeenkomst bekrachtigd worden. Ook samenwerking
met andere organisaties is geïntensiveerd, niet in de laatste plaats door een gezamenlijke positionering
van Leergeld, Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds, Nationaal Fonds Kinderhulp en Jarige Job bij de
uitvoering van de ambitieuze plannen van het kabinet om nóg meer kinderen te laten meedoen en
waarvoor structureel € 100 miljoen per jaar beschikbaar is gesteld. Wij zien het als een erkenning, maar
ook als een grote uitdaging, om hiermee aan de slag te gaan!
Ons werk zou niet mogelijk zijn zonder financiële bijdragen van velen, zowel op lokaal als op landelijk
niveau. Ook in dat opzicht was 2016 een topper! Wij zijn dankbaar voor de grote en kleine donaties en
schenkingen die ons toebedeeld zijn.
Al met al was 2016 een jaar om trots op te zijn. Bijzonder trots zijn wij op de geweldige inzet van onze vele
vrijwilligers, coördinatoren en bestuurders en van allen die Leergeld een warm hart toedragen. Allen heel
veel dank. Dankzij u kunnen heel veel kinderen meedoen!
Peter van der Velden
Voorzitter Leergeld Nederland
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Inleiding

In Nederland leven volgens de meest recente cijfers van het CBS (Armoede en Sociale Uitsluiting 2015)
421.000 kinderen in gezinnen met lage inkomens. Binnen deze gezinnen is er dagelijks spanning over het
al dan niet kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften. Voor deze kinderen bestaat er een reëel risico
op sociale uitsluiting, omdat ze om financiële redenen niet of onvoldoende kunnen deelnemen aan
activiteiten op school en in het sociaal-maatschappelijke leven. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn.
“Meedoen” op school en in de vrije tijd van de kinderen wordt om financiële redenen onmogelijk.
Hierdoor krijgen deze kinderen niet de mogelijkheid om zich volledig te ontwikkelen. Kinderen, die
opgroeien in dit soort situaties, hebben vaker last van gezondheidsproblemen en gevoelens van
eenzaamheid, behalen lagere onderwijsprestaties en hebben meer kans om later zelf opnieuw in een
armoedesituatie terecht te komen. Leergeld wil op een duurzame manier investeren in de participatie en
ontwikkeling van 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
financiële middelen. Wij bieden kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen
deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierdoor kunnen ook deze kinderen hun sociale
vaardigheden en kennis zo optimaal mogelijk ontwikkelen en later als volwassenen volwaardig
participeren in de samenleving. Door deze kinderen niet buiten te sluiten, wordt voorkomen dat de
maatschappij er later duur “leergeld” voor gaat betalen. De lange termijn ambitie van Leergeld is dat alle
kinderen kunnen meedoen. Het motto van Leergeld is: “Alle kinderen mogen meedoen, want nu
meedoen is straks meetellen”.
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Om kinderen mee te laten doen met hun leeftijdsgenootjes, past Leergeld een bijzondere werkwijze toe:
de Leergeld formule. Deze formule vormt een wezenlijk onderdeel van onze manier van werken en
bestaat uit een aantal stappen:








Stap 1: Huisbezoek en inventarisatie: Gezinnen die om hulp vragen, worden thuis bezocht door
goed opgeleide en goed geïnformeerde intermediairs. Tijdens een persoonlijk gesprek wordt de
hulpbehoefte geïnventariseerd en vindt toetsing plaats van de inkomens- en (eventuele)
schuldensituatie.
Stap 2: Bemiddeling: Met ouders of verzorgers wordt besproken wat de mogelijkheden zijn op
basis van bestaande/voorliggende voorzieningen van anderen, zoals gemeenten of andere
instanties/organisaties. Leergeld kan vervolgens ondersteuning bieden bij het aanvragen van deze
voorzieningen.
Stap 3: Financieel vangnet: Wanneer er geen voorzieningen zijn waar voor het betreffende kind
een beroep op gedaan kan worden, of wanneer deze voorzieningen niet toereikend zijn, kan
aanvullende hulp geboden worden 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 de betreffende gezinnen doorgaans bestaan. Afhankelijk van de situatie
varieert dit van een telefoontje tot een nieuw huisbezoek.

De Leergeld formule kan schematisch als volgt worden weergegeven:
bestaande voorliggende
voor ieningen

achterliggende
voor iening

gemeenten
ationaal
onds inderhulp scholen

inancieel vangnet eergeld

bestaande voorliggende
voor ieningen

eergeld is intermediair tussen ind en voor iening

ind ge in

De Leergeld formule werkt! Leergeld bereikt hiermee ook gezinnen in armoede die veelal onbereikbaar
lijken voor de overheidsinstanties. Er zijn verschillende factoren die hierbij een rol spelen:


Onze hulp is laagdrempelig, persoonlijk en snel: na een telefoontje met een lokale Leergeld
stichting bezoekt een intermediair het gezin en bekijken zij samen de financiële situatie en wat
Leergeld kan betekenen. Waar gemeenten doorgaans ingewikkelde, wettelijk voorgeschreven
trajecten moeten doorlopen voor de behandeling van een hulpaanvraag kunnen onze
intermediairs de situatie direct beoordelen en die hulp bieden waar behoefte aan is.
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Leergeld vormt een brug tussen kind en bestaande (lokale) voorzieningen: de intermediair
bekijkt eerst samen met de ouder of er bestaande voorzieningen zijn van de lokale gemeente of
andere instanties waar het gezin gebruik van kan maken; we verwijzen hen vervolgens door naar
de betreffende instanties en helpen, indien nodig, met het invullen van de daarvoor benodigde
formulieren.
Leergeld is een laatste materieel vangnet: wanneer gemeenten of andere instanties geen of geen
toereikende voorzieningen kunnen bieden, kan Leergeld zelf hulp bieden via de vergoeding van
kosten zoals een schoolreisje, een lidmaatschap van een voetbalvereniging of een paar
voetbalschoenen. Wij storten geen geld op de rekening van de ouders, geven ouders geen geld in
handen, maar voorzien rechtstreeks in de hulpvraag.
Leergeld beschikt over een sterk lokaal netwerk: omdat we lokaal georganiseerd zijn, kennen
onze intermediairs hun omgeving goed. Ze kennen de plaatselijke fietsenmaker, de
basisschooldirecteur en het bestuur van de voetbalclub. Deze netwerken zijn de levensaders van
onze organisatie. Ze stellen ons in staat om structureel met deze organisaties samen te werken en
zo met beperkte middelen grote daden te verrichten. Met deze aanpak creëren we ook nieuwe
netwerken. Kinderen maken nieuwe vriendjes bij de sportclub en hun trotse ouders ontmoeten
andere trotse ouders bij het aanmoedigen langs de zijlijn. Onze netwerken groeien iedere dag!
Met nieuwe intermediairs, gezinnen, docenten, winkeliers, trainers en sponsoren.
Leergeld heeft een signaalfunctie richting de overheid: zowel op gemeentelijk als op landelijk
niveau beschikt Leergeld over korte lijnen met de overheid, waardoor zij de overheid kan voorzien
van informatie vanuit de werkpraktijk van ons grote landelijke netwerk van lokale stichtingen om
zo het overheidsbeleid te beïnvloeden en te verbeteren.

Leergeld is een vrijwilligersorganisatie, die haar hulpverlening lokaal heeft georganiseerd met autonome
stichtingen. De lokale Leergeld stichtingen werken met een grote lokale betrokkenheid via hun local-forlocal aanpak. De lokale stichtingen werken vrijwel geheel met vrijwilligers volgens dezelfde Leergeld
formule en zijn allen gelijk georganiseerd. Het lokale bestuur leidt de Leergeld stichting, bepaalt het
beleid ten aanzien van vergoedingen en zorgt voor lokale fondsenwerving en PR. Een coördinator leidt de
dagelijkse operatie en de werkzaamheden van de intermediairs. De intermediairs bezoeken de gezinnen,
kennen de voorliggende voorzieningen en begeleiden het gezin bij de hulpvraag.
De lokale Leergeld stichtingen die de daadwerkelijke hulpverlening leveren zijn verenigd in de Vereniging
van Stichtingen Leergeld in Nederland, kortweg Leergeld Nederland genoemd. Leergeld Nederland is
gevestigd te Tilburg met een klein landelijk bureau.
Eind 2011 heeft Leergeld een meerjarenbeleidsplan ontwikkeld voor de periode 2012-2016 ‘Alle kinderen
mogen meedoen: volle kracht vooruit!’. De strategie uit dit meerjarenbeleidsplan bestond uit een
strategische hoofddoelstelling, een drietal strategische doelen, en een viertal hieraan gekoppelde
instrumentele doelen:
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Leergeld strategie 2012-2016:

Alle kinderen mogen meedoen: volle kracht vooruit!
Jaarlijks 15% meer kinderen laten meedoen, zodat in 2016 uiteindelijk
tenminste 70.000 kinderen weer meedoen

Uitbreiding van de directe
hulpverlening

Versterking van de signalerings- en
beleidsbeïnvloedingsfunctie

Intensivering van de
samenwerking met andere
organisaties

Groei en diversificatie van de
inkomsten

Bevordering landelijke
naamsbekendheid

Verdere professionalisering van de
organisatie

Bevordering van de synergie
binnen de organisatie

2016 was voor de Leergeld Vereniging het vijfde en laatste jaar van de implementatie van dit
meerjarenbeleidsplan. Via dit jaarverslag rapporteren wij over de resultaten van dit laatste
uitvoeringsjaar. Wij beschrijven achtereenvolgens: het eindresultaat van de hulpverlening aan de
kinderen van de gehele Leergeld organisatie in 2016, de specifieke activiteiten van Leergeld Nederland in
2016, onze organisatie, onze financiële positie (aangevuld met de Jaarrekening 2016, voorzien van
controleverklaring) en ten slotte onze plannen voor 2017.
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Eindresultaat voor 2016: de hulpverlening aan de kinderen

De strategische hoofddoelstelling van het meerjarenbeleidsplan 2012-2016 is dat de Leergeld vereniging
elk jaar 15% meer kinderen wil laten meedoen, zodat eind 2016 uiteindelijk tenminste 70.000 kinderen
meedoen.
In 2012 zijn we erin geslaagd om in totaal ruim 43.000 kinderen te helpen, in 2013 is dit aantal gestegen
naar 47.142 kinderen, in 2014 is er een enorme sprong gemaakt naar 68.619 kinderen en in 2015 is dit
aantal weer verder gegroeid naar 77.303 kinderen. Eind 2016 stond de teller op maar liefst 81.852
geholpen kinderen, een toename van 4.549 kinderen en 7% ten opzichte van 2015! De strategische
doelstelling van ons meerjarenbeleidsplan 2012-2016 om eind 2016 tenminste 70.000 kinderen te laten
meedoen, hebben we al in 2015 ruimschoots behaald en hebben we in 2016 nog verder overtroffen. In
onderstaande grafiek wordt de gerealiseerde groei ten opzichte van de beoogde groei van de afgelopen
beleidsperiode weergegeven:

Deze geholpen kinderen zijn door Leergeld in de gelegenheid gesteld om weer aansluiting te vinden bij
hun leeftijdsgenootjes en hun talenten te ontwikkelen, wat hun kansen vergroot om later volwaardig mee
te kunnen draaien in de maatschappij!
Dit geweldige resultaat is bereikt door in lijn met het meerjarenbeleidsplan als vereniging van lokale
Leergeld stichtingen activiteiten op de volgende zeven beleidsterreinen uit te voeren:
1.
2.
3.
4.

Uitbreiding van de directe hulpverlening
Versterking van de signalerings- en beleidsbeïnvloedingsfunctie
Intensivering van de samenwerking met andere organisaties
Groei en diversificatie van de inkomsten
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5. Bevordering van de landelijke naamsbekendheid
6. Verdere professionalisering van de organisatie
7. Bevordering van de synergie binnen de organisatie
De directe hulpverlening aan kinderen wordt door de lokale Leergeld stichtingen verricht. Leergeld
Nederland levert hieraan een indirecte bijdrage via haar landelijke activiteiten.
In 2016 waren er in totaal 94 lokale Leergeld stichtingen actief met directe ondersteuning van kinderen.
Leergeld Nederland heeft deze lokale stichtingen bij hun werk ondersteund via verschillende landelijke
activiteiten die in paragraaf 3 van dit jaarverslag beschreven worden.

Jaarverslag 2016 Leergeld Nederland, 6 april 2017

9

3

Activiteiten in 2016

3.1

Uitbreiding van de directe hulpverlening

In 2016 is de directe hulpverlening van Leergeld aanzienlijk uitgebreid. Het merendeel van de bestaande
Leergeld stichtingen heeft haar hulpverlening in 2016 uit weten te breiden. Sommigen hebben dit volledig
op eigen kracht gedaan, anderen hebben hierbij vanuit Leergeld Nederland in financiële zin
ondersteuning gekregen via een aantal speciale projecten met derden. Tenslotte heeft de Leergeld
vereniging in 2016 ook weer een flinke groei doorgemaakt wat betreft de oprichting van nieuwe Leergeld
stichtingen.
De 87 bestaande Leergeld stichtingen, die ook al in 2015 actief waren, hebben in 2016 gezamenlijk 3.866
kinderen meer kunnen helpen dan in 2015 en zijn daarmee verantwoordelijk voor 85% van de totale
toename van 7% ten opzichte van 2015. Het merendeel hiervan heeft binnen haar bestaande
dekkingsgebied meer kinderen kunnen helpen. Een drietal Leergeld stichtingen heeft meer kinderen
kunnen helpen via de uitbreiding van haar dekkingsgebied met nieuwe gemeenten:





Stichting Leergeld Westerkwartier was al actief in de vier Groningse gemeenten Grootegast,
Leek, Marum en Zuidhorn en heeft haar hulpverlening met ingang van 1 januari 2016 verder
uitgebreid naar de (Noord-)Drentse gemeente Noordenveld.
Stichting Leergeld West-Brabant Oost was al actief in de zeven Brabantse gemeenten Drimmelen,
Dongen, Geertruidenberg, Gilze en Rijen, Oosterhout, Woudrichem en Werkendam en heeft haar
hulpverlening met ingang van 1 augustus 2016 verder uitgebreid naar de Brabantse gemeente
Aalburg.
Stichting Leergeld Leidschendam-Voorburg was al actief in de Zuid-Hollandse gemeente
Leidschendam-Voorburg en heeft haar hulpverlening met ingang van 3 oktober 2016 verder
uitgebreid naar de Zuid-Hollandse gemeente Voorschoten.

Bij een aantal stichtingen liep in 2016 het aantal geholpen kinderen terug ten opzichte van 2015. Meestal
werd deze daling veroorzaakt doordat de betreffende gemeente zelf een ruimhartiger armoedebeleid
heeft ingevoerd, waardoor meer gezinnen/kinderen bij de gemeente terecht kunnen en geen (of in
mindere mate) beroep hoeven te doen op Leergeld. Soms was de daling het gevolg van onvoldoende
financiële middelen.
Een flink aantal bestaande en nieuwe Leergeld stichtingen is in 2016 in financiële zin ondersteund vanuit
Leergeld Nederland, via speciale projecten met derden met een totaalbedrag van € 101.067:


via het project Groeiplan 2014-2016 met financiële ondersteuning van de Rabobank Foundation is
in 2016 een startbijdrage aan één nieuwe Leergeld stichting uitgekeerd, welke reeds in 2015 was
toegekend, en is aan 13 (relatief) nieuwe Leergeld stichtingen een startbijdrage toegekend,
waarvan er in 2016 ook 7 zijn uitgekeerd. De rest van de in 2016 toegekende bijdragen zijn
inmiddels begin 2017 uitgekeerd.
 via het project Met vertrouwen de toekomst in met financiële ondersteuning van het Ministerie
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is in 2016 één bestaande Leergeld stichting ondersteund
met een vergoeding voor organisatorische opstartkosten voor de uitbreiding naar een nieuwe
gemeente en zijn drie nieuwe Leergeld stichtingen ondersteund met een vergoeding voor een
aantal organisatorische opstartkosten.
 via het project Stichting S op de bres voor kinderen met financiële ondersteuning van Stichting S
(die anoniem wenst te blijven) zijn 4 Leergeld stichtingen in 2016 met een bijdrage ondersteund.
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Hiernaast heeft Leergeld Nederland het samen met het Nationaal Fonds Kinderhulp mogelijk gemaakt dat
Leergeld stichtingen ook weer in 2016 deel konden nemen aan Actie Pepernoot van Nationaal Fonds
Kinderhulp én aan het gezamenlijke project van Leergeld en Nationaal Fonds Kinderhulp: Ieder kind mee
op schoolreis. Via deelname aan Actie Pepernoot hebben 25 Leergeld stichtingen in 2016 gezamenlijk
3.063 kinderen een Sinterklaascadeau kunnen bezorgen. Via het gezamenlijke project Ieder kind mee op
schoolreis hebben 37 Leergeld stichtingen 1.236 kinderen mee op schoolreis kunnen laten gaan, voor een
totaalbedrag van € 99.804.
Zoals hierboven al aangegeven heeft de Leergeld vereniging in 2016 ook weer een flinke groei
doorgemaakt wat betreft de oprichting van nieuwe stichtingen. Gedurende 2016 is door het gehele land
een groot aantal initiatieven voor de oprichting van nieuwe Leergeld stichtingen ondersteund vanuit
Leergeld Nederland en soms ook vanuit naburige lokale Leergeld stichtingen. Hierdoor zijn 7 nieuwe
Leergeld stichtingen operationeel geworden, welke gezamenlijk 683 kinderen hebben geholpen en
daarmee verantwoordelijk zijn voor 15% van de totale toename van 7% ten opzichte van 2015:









Stichting Leergeld Wassenaar: Stichting Leergeld Leidschendam-Voorburg had reeds met ingang
van 20 augustus 2015 haar dekkingsgebied uitgebreid met de gemeente Wassenaar; echter, om
organisatorische redenen is er eind 2015 voor gekozen om de ondersteuning aan kinderen in
Wassenaar door een nieuwe zelfstandige Stichting Leergeld te laten verrichten: Stichting Leergeld
Wassenaar. De nieuwe Stichting Leergeld Wassenaar was al opgericht op 6 november 2015 en is
met ingang van 12 januari 2016 operationeel geworden in de Zuid-Hollandse gemeente
Wassenaar;
Stichting Leergeld Groene Hart was al opgericht op 14 mei 2014 en is met ingang van 1 februari
2016 operationeel geworden in de drie Utrechtse gemeenten Montfoort, Woerden en Oudewater
en de Zuid-Hollandse gemeente Bodegraven-Reeuwijk;
Stichting Leergeld Venray was al opgericht op 28 september 2015 is met ingang van 1 februari
2016 operationeel geworden in de Limburgse gemeente Venray;
Stichting Leergeld Dinkelland was al opgericht op 6 november 2015 en is met ingang van 1 mei
2016 operationeel geworden in de Overijsselse gemeente Dinkelland;
Stichting Leergeld Losser was al opgericht op 20 juli 2015 en is met ingang van 1 augustus 2016
operationeel geworden in de Overijsselse gemeente Losser;
Stichting Leergeld Waddinxveen is opgericht op 13 mei 2016 en is met ingang van 1 augustus
2016 operationeel geworden in de Zuid-Hollandse gemeente Waddinxveen;
Stichting Leergeld Houten is opgericht op 1 juli 2016 en is met ingang van 1 september 2016
operationeel geworden in de Utrechtse gemeente Houten.

Eind 2016 waren er hiernaast nog 5 nieuw opgerichte Leergeld stichtingen op weg om operationeel te
worden:






Stichting Leergeld Hoogeveen is opgericht op 27 september 2016 en is inmiddels per 1 januari
2017 operationeel geworden in de Drentse gemeente Hoogeveen;
Stichting Leergeld De Stuwwal is opgericht op 23 mei 2016 en is inmiddels per 1 maart 2017
operationeel geworden in de Gelderse gemeente Heumen en de Limburgse gemeente Mook en
Middelaar. Zij wil in de loop van 2017 ook van start gaan in de Limburgse gemeente Gennep en de
Gelderse gemeente Berg en Dal;
Stichting Leergeld Nijkerk is opgericht op 10 oktober 2016 en is inmiddels op 30 maart 2017
operationeel geworden in de Gelderse gemeente Nijkerk;
Stichting Leergeld Hilvarenbeek is opgericht op 3 november 2016 en wil in de loop van 2017
operationeel worden in de Brabantse gemeente Hilvarenbeek;
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Stichting Leergeld Amsterdam is opgericht op 4 november 2016 en wil in de loop van 2017
operationeel worden in de Noord-Hollands gemeente Amsterdam.

Tenslotte waren er eind 2015 nog 39 initiatieven gaande om een lokale Leergeld stichting op te richten,
sterk variërend in status.
Samenvattend zag het ledenbestand van de Leergeld Vereniging er eind 2016 als volgt uit:
 94 operationele stichtingen;
 5 nieuw opgerichte stichtingen, die op weg zijn om operationeel te worden;
 39 initiatieven tot oprichting van een stichting
In bijlage 1 van dit jaarverslag vindt u een volledig overzicht van alle 94 Leergeld stichtingen die in 2016
operationeel waren.

3.2

Versterking van de signalerings- en beleidsbeïnvloedingsfunctie

Om de positie van kinderen in armoede structureel te verbeteren, heeft de Leergeld vereniging, naast
uitbreiding van haar directe hulpverlening, in 2016 ook sterk ingezet op het beïnvloeden van beleid dat
deze kinderen raakt. Signalen uit de werkpraktijk vanuit het brede netwerk van onze lokale Leergeld
stichtingen, die via huisbezoeken bij de kinderen achter de voordeur komen, vormden hiervoor de basis.
In deze paragraaf beschrijven we twee voorbeelden van succesvolle activiteiten die we in 2016 op dit vlak
hebben uitgevoerd.
Al in 2015 hebben wij op basis van signalen van onze lokale Leergeld stichtingen een traject ingezet om op
landelijk niveau aandacht te vragen voor de problematiek van hoge schoolkosten voor leerplichtige
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mbo’ers uit minimagezinnen, dat eind 2015 resulteerde in een eerste gesprek met de minister van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Jet Bussemaker. In 2016 hebben onze signalen niet alleen geleid tot
landelijke agendering, maar ook tot daadwerkelijke beleidswijzigingen.
Via de huisbezoeken die onze lokale Leergeld vrijwilligers afleggen, zien wij wat de gevolgen van armoede
in de praktijk zijn. Vanaf 1 januari 2015 merkten wij een opvallende toename van het aantal aanvragen
voor leerplichtige mbo’ers uit minimagezinnen bij onze Leergeld stichtingen. Ouders van 16/17 jarige
leerplichtige kinderen die een MBO opleiding wilden volgen, bleken veel kosten te moeten maken, niet
alleen voor boeken en een laptop, maar vaak ook voor extra leermiddelen, gereedschappen en kleding.
Tegelijkertijd verviel voor deze groep minima een eerdere toeslag voor schoolkosten. In uiterste gevallen
werden leerlingen geweigerd en kwamen zij thuis te zitten.
Onze signalen leidden tot een motie in de Tweede Kamer, waarop minister Bussemaker deze situatie liet
onderzoeken. Hieruit kwam naar voren dat de gemiddelde osten voor een eerstejaars mbo’er € 1.400
bedroegen. 30% van de ouders gaf hierbij aan dat de kosten van de opleiding voor hen een belangrijke
reden vormden om wel of niet voor een opleiding te kiezen.
Naar aanleiding hiervan heeft minister Bussemaker op 30 juni aangekondigd dat zij voor het schooljaar
2016/2017 incidenteel € 5 miljoen beschi baar zou maken om de ouders van deze groep leerplichtige
mbo’ers tegemoet te komen. Op 2 september werd deze incidentele regeling in uitgewerkte vorm op de
website van de Rijksoverheid gepubliceerd:

Bussemaker stelt scholen in staat te helpen bij schoolkosten
Nieuwsbericht | 02-09-2016 | 15:55
Ouders met een laag inkomen, die een minderjarig kind hebben op een bol-opleiding in het MBO hoeven zich geen
zorgen te maken of zij de schoolkosten wel kunnen betalen.

MBO-scholen mogen deze kosten voorschieten of overnemen. Ze kunnen de leermiddelen aanschaffen om ze
vervolgens in bruikleen aan de studenten te geven. Ook als ouders al kosten voor dit schooljaar hebben gemaakt,
kunnen zij bij de school aankloppen. Met de MBO Raad en de Stichting Leergeld is afgesproken dat de scholen
kosten ook met terugwerkende kracht mogen betalen. Dat heeft minister Bussemaker de scholen in een brief
laten weten.
Gelijke kansen
Bussemaker stelt dit jaar €5 miljoen beschikbaar om ouders met een laag inkomen tegemoet te komen in de
schoolkosten. “Kinderen mogen niet tot een andere schoolkeuze gedwongen worden omdat hun ouders het niet
kunnen betalen. Iedereen moet gelijke kansen krijgen”, aldus de bewindsvrouw. Het geld is nadrukkelijk bedoeld
voor ouders met lage inkomens die de schoolkosten echt niet kunnen betalen. Het kan daarbij gaan om
studieboeken, speciale kleding, een laptop, of andere benodigdheden zoals materialen. De scholen krijgen het
geld en moeten ervoor zorgen dat het goed terecht komt.
Bron: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-onderwijs-cultuur-enwetenschap/nieuws/2016/09/02/bussemaker-roept-scholen-op-te-helpen-bij-schoolkosten
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Het extra geld is naar rato verdeeld over alle MBO instellingen. De e MBO’s hebben van de Minister op 2
september een brief ontvangen waarin zij de incidentele regeling heeft toegelicht en waarin ij de MBO’s
heeft geadviseerd om, daar waar een lokale stichting Leergeld actief is, de samenwerking te zoeken waar
het gaat om de selectie van mbo’ers en ouders die voor de e regeling in aanmer ing omen. eergeld
Nederland heeft hierbij een coördinerende rol, waarvoor zij een bescheiden subsidie heeft ontvangen van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Vanuit deze coördinerende rol verstrekken wij,
waar nodig in ormatie over de regeling aan MBO instellingen mbo’ers en hun ouders en onze lokale
Leergeld stichtingen en ontvangen wij via onze lokale stichtingen signalen over hoe de uitvoering van de
regeling in de praktijk verloopt. Deze informatie koppelen wij weer terug naar het Ministerie.
Op Prinsjesdag kwam vanuit het Kabinet in de Miljoenennota vervolgens ook nog een toezegging voor
structurele extra middelen van € 10 miljoen per jaar voor de e groep leerplichtige mbo’ers uit
minimagezinnen. Hierdoor kan er nu gewerkt worden aan een duidelijke, toegankelijke regeling waardoor
er voor kinderen uit arme gezinnen geen financiële drempels meer zullen bestaan om te kiezen voor de
opleiding van hun keuze!

Een tweede voorbeeld van een succesvolle signaleringsactiviteit heeft betrekking op de vrijwillige
ouderbijdrage in het primair onderwijs. Vanuit de jaarverslagen van onze Leergeld stichtingen viel begin
2016 op dat basisscholen in Nederland heel verschillend omgaan met de vrijwillige ouderbijdrage en dat
onze Leergeld stichtingen ook weer heel verschillend omgaan met aanvragen voor een vergoeding van
deze ouderbijdrage. In het najaar zou het onderwerp van ouderbijdragen in het primair onderwijs op de
politieke agenda van de Tweede Kamer staan met een initiatiefvoorstel van de SP om de hoogte daarvan
aan maxima te binden. Dat leek ons een goed moment om op basis van onze bevindingen vanuit de
praktijk met een pamflet over dit onderwerp naar buiten te komen.
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In juni hebben wij daarom een inventarisatie gedaan onder onze lokale stichtingen over hun ervaringen
met ouderbijdragen in het primair onderwijs en hoe zij daarmee omgaan. Op basis van de reacties van
onze stichtingen heeft Leergeld Nederland hier in de zomer een pamflet over geschreven met de naam:
Vrijwillige ouderbijdrage primair onderwijs: beperk de kosten, zet ouders niet onder druk en sluit
kinderen niet uit! Met dit pamflet wilden wij basisscholen oproepen om rekening te houden met
kinderen die opgroeien met zeer beperkte financiële middelen en juist deze kinderen niet uit te sluiten
van activiteiten.
We hebben dit pamflet op 5 september via een persbericht naar buiten gebracht. Het pamflet is goed
opgepikt door de media, onder andere in het NOS Journaal op radio en tv en door de Telegraaf. Naar
aanleiding van ons pamflet zijn er door Tweede Kamerleden Ypma en Vermue (PvdA) op 9 september
schriftelijke Kamervragen gesteld aan de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Sander
Dekker, die deze vragen in oktober heeft beantwoord. Hiermee heeft Leergeld zowel op lokaal als op
landelijk niveau veel aandacht voor dit onderwerp weten te genereren.

3.3

Intensivering van de samenwerking met andere organisaties

Leergeld realiseert zich dat zij niet de enige organisatie is die zich inzet voor kinderen in armoede en
gelooft dat via samenwerking met anderen nog meer kinderen geholpen kunnen worden. Wij hebben
daarom in 2016 opnieuw flinke stappen gezet op het vlak van samenwerking met anderen.
Zo is de bestaande samenwerking tussen Leergeld en het Nationaal Fonds Kinderhulp is in 2016 verder
voortgezet via de succesvolle uitvoering van het gezamenlijke project Ieder kind mee op schoolreis, de
deelname van lokale Leergeld stichtingen aan Actie Pepernoot en een mooi aanbod van Nationaal Fonds
Kinderhulp om deel te nemen aan hun jaarlijkse collecte. Hiernaast is in het voorjaar van 2016 besloten
om te gaan onderzoeken of de bestaande samenwerking op projectniveau verder uitgebouwd zou kunnen
worden naar een samenwerking op strategisch niveau. Het gaat dan met name om samenwerking op het
gebied van financiën, fondsenwerving, positionering en signalering en agendering. Gedurende 2016 is
hiertoe een concept samenwerkingsovereenkomst ontwikkeld, waarvan het de bedoeling is dat deze in
2017 door beide organisaties bekrachtigd zal worden.
Ook de al eerder ingezette samenwerking met het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds is in 2016
verder versterkt. Zo is op landelijk niveau een traject afgerond om onze registratiesystemen op elkaar aan
te sluiten, zodat op lokaal niveau nog efficiënter samengewerkt kan worden. Hiernaast is de
samenwerking tussen onze organisaties op lokaal niveau verder gestimuleerd via de landelijke steun van
de Rabobank Foundation.
In het voorjaar van 2016 hebben Leergeld Nederland en Stichting Jarige Job hun samenwerking op
landelijk niveau geformaliseerd via een convenant. Dit convenant is bij de Algemene Ledenvergadering
van 16 april op feestelijke wijze ondertekend in het bijzijn van staatssecretaris Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, Jetta Klijnsma. In aanvulling hierop is in juli in ons registratiesysteem LISY een extra
veld toegevoegd waarin aangevinkt kan worden of een gezin al dan niet gebruik wil maken van de
verjaardagsbox die Stichting Jarige Job hun kind(eren) kan bieden. Naar aanleiding van het convenant op
landelijk niveau zijn in 2016 veel lokale Leergeld stichtingen op lokaal niveau een samenwerking met
Stichting Jarige Job aangegaan.
In de zomer van 2016 zijn Leergeld Nederland, Jeugdsportfonds Nederland, Jeugdcultuurfonds Nederland,
Nationaal Fonds Kinderhulp en Stichting Jarige Job door staatssecretaris Klijnsma uitgenodigd om samen
actief mee te denken over het voornemen van het Kabinet om vanaf 2017 structureel extra geld vrij te
maken voor kinderen in armoede. Op Prinsjesdag werd gecommuniceerd dat het Kabinet vanaf 2017
structureel € 100 miljoen extra per jaar uittrekt voor kinderen in armoede, waarvan jaarlijks € 85 miljoen
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naar gemeenten gaat en waarvan een bedrag van € 10 miljoen gereserveerd zou worden voor de vijf
organisaties Leergeld, Jeugdsportfonds, Jeugdcultuurfonds, Nationaal Fonds Kinderhulp en Jarige Job.
Voorwaarde hierbij was dat de organisaties nauw zouden gaan samenwerken. De gemeenten hebben van
de staatssecretaris ook de boodschap meegekregen om bij de inzet van de extra Rijksmiddelen zoveel
mogelijk de samenwerking te zoeken met deze vijf particuliere organisaties en daarbij gebruik te maken
van elkaars kracht. Achterliggende gedachte is dat gemeenten en deze vijf organisaties via gezamenlijke
inspanning hun voorzieningenpakketten én hun verschillende methodieken om kinderen te bereiken
optimaal gecombineerd kunnen worden, waardoor méér kinderen béter ondersteund kunnen worden.
Dit proces heeft eind 2016 uitgemond in vijf afzonderlijke subsidieaanvragen van deze vijf organisaties,
met daarbij een overkoepelend plan van aanpak: Alle kinderen doen mee: de handen ineen voor meer
bereik!, welke op 16 december 2016 bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn
ingediend. In maart 2017 heeft staatssecretaris Klijnsma bekend gemaakt dat de subsidieaanvragen van
alle vijf de organisaties zijn toegekend. De samenwerking tussen de vijf organisaties is hiermee in een
stroomversnelling gekomen. Het voorbereidingstraject voor dit gezamenlijke project is vanaf begin 2017
in volle gang.

3.4

Groei en diversificatie van de inkomsten

Om meer kinderen te kunnen helpen, zijn meer inkomsten noodzakelijk. 2016 bleek een heel succesvol
jaar voor de Leergeld vereniging op het gebied van fondsenwerving.
Via de implementatie van extern gefinancierde projecten en het voldoen aan bijbehorende
rapportageverplichtingen hebben wij allereerst gewerkt aan het onderhouden van onze relaties met
bestaande financiers. Hiernaast hebben we gewerkt aan het opbouwen van relaties met nieuwe
financiers. Bij deze activiteiten hebben we ons met name gericht op het verkrijgen van financiering van
ons nieuwe meerjarenbeleidsplan voor de periode 2017-2020: Vertrouwen en ambitie. Tenslotte hebben
we in 2016 ook veel tijd geïnvesteerd in de bevordering van onze landelijke naamsbekendheid (voor meer
informatie hierover, zie paragraaf 3.5).
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Belangrijke resultaten van onze activiteiten op dit vlak in 2016 zijn:













Sterke, open relaties met een aantal structurele financiers van Leergeld Nederland voor de lange
termijn, waaronder Adessium Foundation en twee gevers, die anoniem wensen te blijven;
Een hele sterke relatie met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, dat ons
inmiddels al een aantal jaren ondersteunt in de vorm van activiteitensubsidies en dat ons eind
2016 heeft uitgenodigd om een aanzienlijke subsidieaanvraag in te dienen, in nauwe
samenwerking met Jeugdsportfonds, Jeugdcultuurfonds, Nationaal Fonds Kinderhulp en Stichting
Jarige Job;
Een sterke relatie met de Rabobank Foundation, die ons deels op projectbasis en deels op het vlak
van organisatiekosten ondersteunt;
Een sterke relatie met Nationaal Fonds Kinderhulp, dat via twee samenwerkingsprojecten onze
lokale stichtingen financieel ondersteunt en met wie we in 2017 een strategische alliantie
verwachten aan te gaan;
Een goede relatie met het Oranjefonds, dat Leergeld Nederland op projectbasis ondersteunt en
waar nieuwe Leergeld stichtingen ook rechtstreeks aan kunnen kloppen voor een bijdrage;
Een goede relatie met het Kansfonds, waar nieuwe Leergeld stichtingen aan kunnen kloppen voor
een bijdrage;
Beginnende samenwerkingsrelaties met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en
het Ministerie van Veiligheid en Justitie, die ons in 2016 via bescheiden activiteitensubsidies
hebben ondersteund;
Een goede relatie met de Rabobank Charity Desk, die in toenemende mate vermogende cliënten
via Leergeld Nederland aan lokale Leergeld stichtingen koppelt;
Samenwerkingsrelaties met BookDifferent, hotelboekingsite voor de verantwoorde reiziger, met
mediabedrijf Aerial Media Company rondom de uitgave van het boe “Yo Kids, Let’s Go Paleo”,
waarvan een deel van de opbrengst naar Leergeld gaat en met crowdfunding platform Pifworld;
Een sterke toename van donaties van bedrijven, zoals bijvoorbeeld Enexis, Copiatek en Magistor
Straal en Verspaningstechniek, die in 2016 op verschillende manieren Leergeld hebben
ondersteund;
Een toename van losse donaties en giften van organisaties en individuen.

Wij danken al onze financiers hartelijk voor hun vertrouwen in ons werk en onze organisatie! Dankzij deze
steun hebben wij niet alleen onze beleidsperiode 2012-2016 met zulke mooie resultaten kunnen
afsluiten, maar kunnen wij ook met vertrouwen en ambitie aan de slag met de uitvoering van ons nieuwe
meerjarenbeleidsplan 2017-2020.
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3.5

Bevordering landelijke naamsbekendheid

Om bekend te zijn bij cliënten én potentiële donateurs is het van belang dat Leergeld en met name de
activiteiten van Leergeld bij een groot publiek bekend zijn. In 2016 zijn we erin geslaagd om veel media
aandacht te krijgen, zowel in de schrijvende pers als op radio en TV.
Via artikelen in landelijke dagbladen en op nieuws websites, zoals de Volkskrant, De Telegraaf, het AD, het
FD (een column van de Prof. Dr. Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau), NOS.nl
en Nu.nl, in diverse regionale dagbladen, waaronder bijvoorbeeld Brabants Dagblad en het Dagblad van
het Noorden, en in vakbladen, zoals Binnenlands Bestuur, heeft een groot publiek kennis kunnen nemen
van de problematiek van kinderen in armoede en het werk van Leergeld.
Via diverse radio interviews op Radio 1 (Dit is de dag) en het Radio 1 Journaal, en televisieopnamen voor
het NOS Journaal, Editie.nl van RTL 4, heeft Leergeld Nederland met name de praktijk van ouderbijdragen
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in het primair en voortgezet onderwijs onder de aandacht weten te brengen. De verschillende artikelen,
interviews en media optredens uit 2016 zijn terug te vinden in de nieuwsrubriek van onze website
www.leergeld.nl.
Hiernaast heeft Leergeld Nederland in 2016 structureel gebruik gemaakt van haar sociale media accounts
op twitter, facebook en LinkedIn, met positieve effecten op haar bereik. De aantallen volgers op alle
sociale media accounts zijn in 2016 toegenomen. De aantallen volgers op facebook en twitter zijn bijna
verdubbeld ten opzichte van 2015.
In 2016 was het 20 jaar geleden dat de eerste Stichting Leergeld werd opgericht. Daarom heeft Leergeld
Nederland op 26 november 2016, met steun van het Oranjefonds en het Ministerie van Veiligheid en
Justitie, een mooie jubileumviering georganiseerd bij theater Flint in Amersfoort. Naast alle lokale
Leergeld stichtingen zijn hierbij al onze externe relaties uitgenodigd.
Voor deze jubileumviering hebben we een interessant inhoudelijk programma samengesteld met
bijdragen van onder andere Prof. Dr. Kim Putters van het Sociaal en Cultureel Planbureau en
staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Jetta Klijnsma.

Tijdens het programma hebben we samen gekeken naar de context, het verleden, het heden en de
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toekomst van Leergeld. Aansluitend was er een luchtig optreden van cabaretière Janneke Jager, waarna
we de dag af hebben gesloten met een feestelijke borrel.
Deze jubileumviering heeft ons ook weer de nodige publiciteit opgeleverd. Naar aanleiding van ons
persbericht over het Leergeld jubileum verscheen een dag voorafgaand aan het jubileum in het AD en in
veel regionale dagbladen een groot arti el over eergeld met de titel “Kinderen kunnen er NIKS aan
doen”. Prof. Dr. Kim Putters, ook columnist voor het FD, heeft mede naar aanleiding van zijn bijdrage aan
onze jubileumviering, zijn column in het FD op 6 december met de titel “Een lege schoen” gewijd aan
kinderen in armoede en het werk van Leergeld.

3.6

Verdere professionalisering van de organisatie

In 2016 is er ook gewerkt aan de verdere professionalisering van onze organisatie. Allereerst is een aantal
verbeteringen doorgevoerd in ons registratiesysteem LISY:






In februari is de aansluiting van de registratiesystemen van Leergeld en Jeugdsportfonds en
Jeugdcultuurfonds gerealiseerd en in productie genomen. Dit betekent dat vanaf februari via LISY
geautomatiseerd aanvragen konden worden gedaan bij Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds via
hun systeem AFAS. De connector die daarvoor moest zorgen was gebouwd, getest en vanaf
februari vanuit LISY Registratie te gebruiken door die Leergeld stichtingen, die dat wensten. In de
periode van februari tot mei is nog verder gewerkt aan een aantal verbeteringen. In mei zijn de
verbeteringen opgeleverd en zijn de Leergeld stichtingen op de hoogte gebracht van de
benodigde instructies. Het connectortraject is hiermee helemaal goed afgerond.
Hiernaast is in juli de jaarlijkse nieuwe LISY release in gebruik genomen. Hierin zijn de gewenste
verbeteringen meegenomen die uit de al in het najaar van 2015 uitgezette enquête naar voren
zijn gekomen. Hierin is ook meteen een aanpassing opgenomen die de samenwerking met
Stichting Jarige Job heeft vergemakkelijkt: in LISY is een extra veld toegevoegd waarin aangevinkt
kan worden of een gezin al dan niet gebruik wil maken van de verjaardagsbox die Stichting Jarige
Job hun kind(eren) kan aanbieden.
Tenslotte is in november een nieuwe en eenvoudiger rapportagemodule voor LISY opgeleverd en
in gebruik genomen. Via een centrale mailing zijn hierbij de nodige instructies aan alle leden
gestuurd. Inmiddels is hierop alweer feedback van leden gekomen. In 2017 zal de
rapportagemodule nog verder verbeterd worden.

Nieuwe gebruikers van LISY zijn getraind en begeleid door onze vrijwillige LISY deskundigen Sjef Wolfs en
Herry Lips.
Helaas zijn we er in 2016 vanwege andere prioriteiten niet in geslaagd om het geplande traject ter
verbetering van het gebruik van ons financiële systeem Twinfield (dat aan LISY gekoppeld is) uit te voeren.
Eind 2016 hebben we besloten om dit traject op te schuiven naar 2017. We hebben dit traject ook
opgenomen in ons jaarplan 2017. Hetzelfde geldt voor het geplande traject om in 2016 na te denken over
een andere opzet van de huidige werkwijze voor de Leergeld hulpverleningstraining voor intermediairs,
coördinatoren en bestuursleden. Ook dit is opgenomen in ons jaarplan 2017.
Reeds in 2015 is Leergeld Nederland met Ernst Opus V voor alle Leergeld stichtingen een aanbod
overeengekomen om hun Leergeld deelsite (op www.leergeld.nl) in eigen beheer te nemen én om een
veilige en professionele manier van e-mailhosting voor hen te realiseren. Aangezien Leergeld Nederland
hierover begin 2016 nogal wat vragen heeft gekregen, hebben wij dit aanbod in april nogmaals aan alle
leden gecommuniceerd. Ook is dit aanbod van Ernst Opus V in de datakluis op het intranet geplaatst en is
het opgenomen in het stappenplan voor de oprichting van nieuwe Leergeld stichtingen.
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Tenslotte is er in 2016 gewerkt aan actualisering van de teksten van de samenwerkingsovereenkomst
tussen lokale Leergeld stichtingen en Leergeld Nederland, de statuten van Leergeld Nederland en de
standaard statuten voor lokale Leergeld stichtingen. Dit zal verder worden afgerond in 2017.

3.7

Bevordering van de synergie binnen de organisatie

Met 94 actieve lokale Leergeld stichtingen en een kleine landelijke organisatie beschikt de Leergeld
organisatie over een schat aan kennis en ervaring. Leergeld streeft naar een interne structuur, waarbij
Leergeld Nederland een faciliterende rol heeft en de lokale Leergeld stichtingen in staat worden gesteld
om via een bottom up benadering hun kennis en ervaring te delen.
De belangrijkste activiteit op dit vlak was in 2016 de verdere opvolging van het reeds in 2015 opgestarte
participatieve traject om te komen tot een nieuw meerjarenbeleidsplan voor Leergeld voor de periode
2017-2020. Zilver Innovation was hierbij geselecteerd als de partij die dit traject voor Leergeld zou
begeleiden. Het participatieve traject is in oktober 2015 van start gegaan en is in de eerste helft van 2016
verder uitgevoerd.
Na de startbijeenkomst met bestuur en bureau op 4 december 2015 onder leiding van Zilver is het traject
verder opgevolgd met interviews met een 8-tal lokale Leergeld stichtingen en een aantal belangrijke
externe stakeholders. Hierna zijn twee strategieworkshops gehouden. Bij de Algemene Ledenvergadering
van 16 april zijn de concept richtingen voor het nieuwe meerjarenbeleidsplan aan de leden voorgelegd en
besproken. De leden hebben hieraan hun goedkeuring gegeven. Zilver is daarna begonnen met het
schrijven van het concept meerjarenbeleidsplan met feedback van bestuur en bureau van Leergeld
Nederland. Het landelijk bureau heeft in mei en juni het schrijfproces van Zilver overgenomen, en op 11
juli is de definitieve conceptversie van het nieuwe meerjarenbeleidsplan door het bestuur vastgesteld.
Vervolgens is het plan bij de extra Algemene Ledenvergadering van 10 september aan de leden
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voorgelegd en vastgesteld. Bij onze jubileumviering op 26 november is het eerste exemplaar van het
nieuwe meerjarenbeleidsplan door onze voorzitter aangeboden aan staatssecretaris Klijnsma, die het
enthousiast in ontvangst heeft genomen.

Ons nieuwe meerjarenbeleidsplan 2017-2020 met de naam Vertrouwen en ambitie is hiermee het
sluitstuk van een project van zelfreflectie, niet alleen met onze eigen leden en bestuurders, maar zeker
ook met externe partners en fondsen. Het nieuwe plan 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 minimale financiële middelen. Tegelijkertijd komen we 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
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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.
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!
Na de afronding van het proces voor het nieuwe meerjarenbeleidsplan zijn in het najaar van 2016 de
jaarlijkse zeven regionale bijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten vond veel onderlinge
uitwisseling plaats van kennis en ervaringen, onder andere over de verschillende manieren waarop lokale
Leergeld hulpverlening en gemeentelijk armoedebeleid elkaar kunnen aanvullen. De bijeenkomsten zijn
zeer constructief verlopen, met veel inbreng van de leden, en werden door de leden erg gewaardeerd.
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4

Organisatie
Statutaire gegevens Leergeld Nederland
Naam:
Verkorte naam:
Vestigingsplaats:
Rechtsvorm:
Doelstelling:

Vereniging van Stichtingen Leergeld in Nederland
Leergeld Nederland
Tilburg
vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
1) Het voorkomen van sociaal isolement dan wel sociale uitsluiting van kinderen in de
leeftijd van in principe vier tot achttien jaar, uit gezinnen die moeten leven van een
minimum inkomen, of waar door bijzondere omstandigheden onvoldoende
bestedingsruimte is en die daardoor niet in staat zijn uit eigen middelen hun kinderen
volledig te laten participeren binnen het onderwijs en/of in het sociaalmaatschappelijke leven op en rond school.
2) De Vereniging stelt zich voorts ten doel het mogelijk maken van en bijdragen leveren
aan een goed functionerend netwerk van lokale stichtingen Leergeld, die de in Lid 1
genoemde doelstelling nastreven.

In 2016 waren binnen de Leergeld vereniging voor de hulpverlening aan de kinderen 94 lokale Leergeld
stichtingen actief in 249 Nederlandse gemeenten, verspreid over alle provincies.
Het bestuur van Leergeld Nederland bestond uit de volgende personen:
 Peter van der Velden, voorzitter;
 Jan Ramaekers, secretaris;
 Marcella Barella, penningmeester;
 Marieke de Jong, lid;
 Wil van Egmond, lid.
De bestuursleden van Leergeld Nederland zijn onbezoldigd en ontvangen slechts een
onkostenvergoeding. De wijze van benoeming en de zittingsduur van bestuursleden is opgenomen in de
statuten van Leergeld Nederland. In 2016 heeft het bestuur 5 keer vergaderd. Hiernaast hebben op 16
april, 10 september en 26 november drie Algemene Ledenvergaderingen (ALVs) plaats gevonden.
In 2016 bestond het landelijk bureau van Leergeld Nederland uit een professioneel team van 3 parttime
medewerkers (in totaal 2,1 fte), die gesalarieerd worden conform de Collectieve Arbeidsovereenkomst
(CAO) Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening:
 Gaby van den Biggelaar, directeur;
 Conny Habraken, specialist fondsen & projecten;
 Patty Verhagen, administratief/secretarieel medewerker.
Sjef Wolfs en Herry Lips, zelf ook betrokken bij een lokale Leergeld stichting, hebben zich in 2016 opnieuw
als deskundige vrijwilligers ingezet voor Leergeld Nederland voor de verdere verbetering van het
registratiesysteem voor onze hulpverlening en de begeleiding van Leergeld stichtingen bij het gebruik
hiervan. Ook Boy Pouwels en Arjen Sleurink hebben hieraan in 2016 een bijdrage geleverd door mee te
denken over de ontwikkeling van de nieuwe LISY rapportagemodule. Henk Boon, voormalig journalist,
heeft in 2016 als vrijwilliger actief meegedacht met Leergeld Nederland op publiciteitsgebied en heeft de
rol van interviewer op zich genomen bij de viering van het 20-jarig Leergeld jubileum. Alle vrijwilligers, die
zich voor Leergeld Nederland inzetten, zijn onbezoldigd en ontvangen slechts een onkostenvergoeding.
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Tenslotte heeft Leergeld Nederland in 2016, op organisatorisch gebied, gebruik mogen maken van de
diensten van de volgende samenwerkingspartners/personen:
 Paul Janssen (begeleiden van nieuwe stichtingen en faciliteren van regionale bijeenkomsten op
projectbasis, via een nul uren contract);
 Accon avm accountants B.V. (samenstellen van onze jaarrekening);
 Accon avm controlepraktijk B.V. (controle van onze jaarrekening);
 Meuwese Accountants en Belastingadviseurs (uitvoering van onze salarisadministratie);
 Ernst Opus V (beheer en onderhoud van Leergeld webdisk, webmail en laptops, hosting website
en verzorgen van e-mail service voor lokale Leergeld stichtingen);
 Medox.nl (leverancier van het registratiesysteem voor onze hulpverlening);
 Twinfield (leverancier van ons financiële systeem);
 Zilver Innovation (begeleiden van strategietraject richting een nieuw meerjarenbeleidsplan
2017-2020).
 Verel Expo (drukken nieuwe meerjarenbeleidsplan)
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5

Financiën

2016 was niet alleen op inhoudelijk gebied een succesvol jaar, maar ook op financieel gebied. In de
begroting 2016 werd verwacht dat Leergeld Nederland eind 2015 op een positief saldo van € 20.740 uit
zou komen. Leergeld Nederland is er in 2016 echter in geslaagd om aanzienlijk meer inkomsten te
verwerven dan verwacht. Met een totaal aan gerealiseerde baten van € 657.762 en een totaal aan lasten
van € 387.491 komt Leergeld Nederland in 2016 uit op een positief resultaat van maar liefst € 270.270.
Het positieve resultaat is als volgt toegevoegd aan de reserves:
 Conform afgesproken richtlijnen binnen het bestuur is een bedrag van € 60.000 toegevoegd aan
de continuïteitsreserve (die daarmee is aangevuld tot € 300.000, dat nagenoeg gelijk is aan de
verwachte organisatie-/uitvoeringskosten van Leergeld Nederland in 2017);
 Een bedrag aan lasten van € 2.500 in verband met de bouw van de vernieuwde website is ten
laste gelegd van de in 2014 in het leven geroepen bestemmingsreserve ten behoeve van
automatisering, die daarmee op nul uitkomt;
 Een bedrag van € 30.000 is in mindering gebracht van de in 2015 nieuw gevormde algemene
reserve (vanuit een in 2015 aan Leergeld Nederland toegekend nalatenschap), die daarmee op nul
uitkomt;
 Een bedrag van € 50.000 is toegevoegd aan een nieuw gevormd bestemmings onds ‘Bijdragen
door derden’;
 Het resterende bedrag van € 192.770 is toegevoegd aan de bestemmingsreserve ten behoeve van
projecten.
Eind 2016 is het vermogen van Leergeld Nederland daarmee toegenomen tot € 653.849. Onze
vermogenspositie blijft daarmee ruim boven de door het bestuur vastgestelde minimale norm van €
150.0001.
Het percentage van de totale lasten dat in 2016 besteed is aan de doelstelling MEEDOEN komt uit op
73,4%. Het percentage kosten beheer & administratie komt uit op 20% en blijft daarmee net binnen de
norm van maximaal 20%, die hiervoor door het bestuur is vastgesteld. Het percentage kosten eigen
fondsenwerving ten opzichte van de baten uit eigen fondsenwerving komt uit op slechts 4,0% en blijft
daarmee ruim onder de norm van maximaal 25% uit de CBF-richtlijnen.
Voor meer gedetailleerde informatie over de financiële positie van Leergeld Nederland in 2016 verwijzen
wij u graag naar onze separate jaarrekening 2016, waarin ook de goedkeurende controleverklaring van
onze accountant is opgenomen.

1

Voor de omvang en functie van de reserves, verwijzen wij u graag naar onze separate jaarrekening.
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6

Plannen voor 2017

2017 wordt voor Leergeld Nederland het eerste uitvoeringsjaar van het meerjarenbeleidsplan 2017-2020:
Vertrouwen en ambitie.
Een overzicht van de geplande activiteiten en de begroting voor 2017 zijn vastgelegd in het jaarplan 2017,
dat tijdens de ALV van 26 november 2016 door de leden zijn vastgesteld. Zie bijlage 2: Jaarplan en
begroting 2017.
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Bijlage 1: Overzicht van operationele Leergeld stichtingen in 2016

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

OVERZICHT VAN OPERATIONELE STICHTINGEN IN 2016
NAAM STICHTING
Lg 2stromenland
Lg Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
Lg Amersfoort
Lg Apeldoorn-Voorst
Lg Appingedam-Delfzijl-Loppersum
Lg Arnhem
Lg Asten-Someren
Lg Bergen op Zoom
Lg Best e.o.
Lg Bommelerwaard en omstreken
Lg Boxtel
Lg Breda
Lg Capelle aan den IJssel e.o.
Lg De Bilt
Lg De Liemers
Lg Den Bosch
Lg Den Haag
Lg Deurne
Lg Deventer
Lg Dinkelland
Lg Doesburg e.o.
Lg Drechtsteden
Lg Eindhoven
Lg Emmen e.o.
Lg Enschede
Lg Friesland-Oost
Lg Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende
Lg Gemert e.o.
Lg Goirle en Riel
Lg Groene Hart
Lg Groningen en omstreken
Lg Haarlemmermeer
Lg Heerenveen e.o.
Lg Helmond
Lg Het Hoogeland
Lg Heusden
Lg Hilversum-Wijdemeren
Lg Hoogezand-Sappemeer
Lg Horst aan de Maas
Lg Houten
Lg IJsselstein
Lg Land van Cuijk
Lg Leeuwarden e.o.
Lg Leiden
Lg Leidschendam – Voorburg
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46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

Lg Lelystad e.o.
Lg Leudal-Maasgouw
Lg Lochem
Lg Loon op Zand
Lg Losser
Lg Maas & Leijgraaf
Lg Maastricht & Heuvelland
Lg Meppel
Lg Nieuwegein
Lg Nijmegen
Lg Noord Drenthe
Lg Noord Veluwe
Lg Noordoostpolder
Lg Noord-west Brabant
Lg Nuenen
Lg Oldenzaal
Lg Oost Achterhoek
Lg Oost Betuwe
Lg Oosterschelderegio
Lg Parkstad
Lg Peel en Maas
Lg Roermond e.o.
Lg Roosendaal
Lg Salland
Lg Sneek e.o.
Lg Soest-Baarn
Lg Tilburg
Lg Utrecht
Lg Valkenswaard en Omstreken
Lg Veldhoven en de Kempen
Lg Venlo
Lg Venray
Lg Vianen
Lg Voorne-Putten
Lg Vught
Lg Waddinxveen
Lg Walcheren
Lg Wassenaar
Lg Weert e.o.
Lg West-Betuwe
Lg West-Brabant Oost
Lg West-Friesland
Lg Westelijke Mijnstreek
Lg Westland
Lg Westerkwartier
Lg Zeeuws Vlaanderen
Lg Zoetermeer
Lg Zuid-Oost Groningen
Lg Zutphen e.o.
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Bijlage 2: Jaarplan en begroting 2017 Leergeld Nederland
Inleiding
2017 wordt het eerste uitvoeringsjaar van het nieuwe meerjarenbeleidsplan 2017-2020 van de Leergeld
vereniging: Vertrouwen en ambitie. Binnen het kader van de in dit meerjarenbeleidsplan gekozen 5
beleidsspeerpunten, worden in dit concept jaarplan 2017, op voordracht van landelijk bestuur en directie, de
prioritaire activiteiten voor 2017 voorgesteld.
Dit concept jaarplan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering van 26
november 2016.

Beoogde resultaten en geplande activiteiten in 2017
1

Beleidsspeerpunt
Doorgaan met en
uitbreiden van de
lokale aanpak voor
directe ondersteuning

Beoogd resultaat
Begin 2017 beschikt
Leergeld over een
prioriteitenlijst van
gemeenten waar Leergeld
naartoe zou willen
uitbreiden

Eind 2017 is de Leergeld
formule verder uitgerold
naar 34 nieuwe
gemeenten en is Leergeld
daarmee actief in 289
gemeenten.

2

Meer nadruk op
signaleren en
agenderen

Eind 2017 is een pilot
afgerond om signalering
en agendering op een
meer planmatige en
structurele manier in het
werk van Leergeld te
integreren
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Geplande activiteit
Inventariseren van de ogenaamde “witte
vle en” in het wer gebied van eergeld in
welke gemeenten zijn we nog niet werkzaam?
Op basis van de inventarisatie van “witte
vle en” en een analyse van B cij ers over
de omvang van de doelgroep in Nederlandse
gemeenten, opstellen van een prioriteitenlijst
van gemeenten waar Leergeld naartoe zou
willen uitbreiden.
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.
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

Eind 2017 heeft Leergeld
een constructieve
bijdrage geleverd aan1)
de waarborging van de
toegankelijkheid van het
MBO voor leerplichtige
kinderen uit gezinnen
met een minimum
inkomen in het schooljaar
2016/2017 en 2) de
Jaarverslag 2016 Leergeld Nederland, 6 april 2017

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;
 Leergeld Nederland proactief
beleidsontwikkelingen en mogelijke
wetswijzigingen op het niveau van de
rijksoverheid monitort en daarin de
belangrijkste trends/ontwikkelingen
identificeert, 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 ge o en worden voor
signalering en agendering in het
komende jaar;
 Leergeld Nederland actieplannen
ontwikkelt voor gerichte campagnes
op de e 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;
Spelen van een adviserende/coördinerende
rol bij de uitvoering van het incidentele
noodfonds 2016; deze rol bestaat uit:
 het informeren/adviseren van lokale
Leergeld
stichtingen
en
MBO
instellingen over manieren waarop de
incidentele regeling uitgevoerd zou
kunnen worden;
 het informeren en doorverwijzen van
ouders/studenten die niet in staat zijn

waarborging van de
toegankelijkheid van het
MBO voor leerplichtige
kinderen uit gezinnen
met een minimum
inkomen in structurele zin
vanaf schooljaar
2017/2018.

3

Van bescheiden en
relatief onbekend naar

Gedurende 2017 heeft
Leergeld aandacht
gevraagd voor eventuele
actuele belemmeringen
voor onze doelgroep.
Eind 2017 heeft Leergeld
de beschikking over een
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om zelf de benodigde leermiddelen te
bekostigen.
 het, op basis van een inventarisatie van
de ervaringen uit de werkpraktijk van
de lokale Leergeld stichtingen,
monitoren/evalueren van de uitvoering
van de incidentele regeling.
Spelen van een adviserende/coördinerende
rol bij de ontwikkeling van structurele
maatregelen vanaf schooljaar 2017/2018:
 monitoren van de juiste interpretatie
en toepassing van de lijst van
onderwijsbenodigdheden en (zo nodig)
suggesties doen ter verbetering;
 monitoren van schoolkostenbeleid van
MBO instellingen, waar nodig
suggesties doen ter verbetering (in
samenwerking met MBO Raad en JOB)
en indien nodig, signaleren van
misstanden;
 monitoren van maatregelen ten
aanzien van de informatievoorziening
over schoolkosten voor MBO
opleidingen, waar nodig suggesties
doen ter verbetering (in samenwerking
met MBO Raad en JOB) en indien
nodig, signaleren van misstanden;
 verzamelen van goede/slechte
voorbeelden uit de werkpraktijk van
onze lokale Leergeld stichtingen
rondom bovenstaande onderwerpen
en van mogelijke oplossingen hiervoor;
 faciliteren van de uitwisseling van
goede/slechte voorbeelden hiervan en
van diepgaande discussie hierover
tijdens bijeenkomsten met onze lokale
Leergeld stichtingen.
 spelen van een
adviserende/coördinerende rol bij de
uitvoering van structurele maatregelen
voor schooljaar 2017/2018.
Naast de uitvoering van bovenstaande pilot
blijven we inzetten op signaleren en
agenderen op basis van de actualiteit.

Met de inzet van een externe partij een
nieuwe marketingstrategie voor Leergeld

4

trots en zichtbaar

speciaal voor Leergeld
ontwikkelde nieuwe
marketingstrategie, én
heeft Leergeld een aantal
mogelijke bekende
Leergeld ambassadeurs
geïdentificeerd.

Behalve autonomie
ook synergie

Eind maart 2017 is een
traject ter verkenning van
de mogelijkheden voor
een strategische alliantie
tussen Leergeld en
Nationaal Fonds
Kinderhulp afgerond en is
er een onderbouwd
besluit genomen om al
dan niet deze
strategische alliantie aan
te gaan.
Eind 2017 is de regionale
structuur van Leergeld
verder versterkt.

Eind 2017 wisselen lokale
Leergeld stichtingen via
een goed functionerend
forum op de website
Jaarverslag 2016 Leergeld Nederland, 6 april 2017

ontwikkelen, via de volgende stappen:
 Identificeren van een drietal bureaus
met ervaring in marketing en
branding voor non-profits/goede
doelen en aanvragen van offertes;
 selecteren van één marketingbureau;
 samenstellen van een
marketingklankbordgroep met
vertegenwoordigers vanuit de
Leergeld stichtingen, die mee gaat
denken tijdens het proces van
ontwikkeling van de
marketingstrategie;
 ontwikkelen van een
marketingstrategie voor Leergeld;
 identificeren van mogelijke bekende
Leergeld ambassadeurs die het
verhaal van Leergeld goed zouden
kunnen vertellen en vanuit hun
netwerk ook financiële middelen voor
Leergeld zouden kunnen aantrekken.
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 Leergeld
structuur via de volgende stappen:
 inventariseren van bestaande ‘good
practices’ op het gebied van
versterking van de regionale structuur
met veel ruimte voor uitwisseling van
kennis en ervaring, in de verschillende
eergeld regio’s;
 vastleggen en delen van de e ‘good
practices’ met de lo ale eergeld
stichtingen en hen stimuleren
hiermee zelf aan de slag te gaan.
Verbeteren van de mogelijkheden voor
interne digitale uitwisseling tussen lokale
Leergeld stichtingen via de ontwikkeling van
een goed functionerend en

5

Van pionieren naar
volwassenheid

actief kennis en
ervaringen.
Eind 2017 heeft Leergeld
meer inzicht in haar
concrete resultaten op
outputniveau (inclusief
alle doorverwijzingen)

Eind 2017 heeft Leergeld
meer inzicht in haar
resultaten op
effectniveau
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gebruiksvriendelijk forum op de Leergeld
website.
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) via de volgende stappen:
 toevoegen extra functionaliteit in LISY
voor registratie van doorverwijzingen;
 ondersteunen van dit technische
proces vanuit Leergeld;
 standaard opnemen van het aantal
doorverwijzingen in alle
managementrapportages en
jaarverslagen van Leergeld
Nederland.
Uitvoeren van een onderzoek/enquête onder
ouders uit onze doelgroep over het effect van
onze directe ondersteuning op hun kinderen
via de volgende stappen:
 zoeken en bestuderen van bestaand
onderzoek naar de effecten van
maatschappelijke participatie van
kinderen, zowel vanuit het Leergeld
netwerk als daarbuiten;
 identificeren van een geschikte
externe partij die, tegen gereduceerd
tarief, een eerste effect onderzoek
voor Leergeld Nederland zou kunnen
ontwerpen en uitvoeren;
 samenstellen van een
effectklankbordgroep met
vertegenwoordigers vanuit de
Leergeld stichtingen, die mee gaat
denken tijdens het proces van het
ontwerpen van het
onderzoek/survey;
 ontwerpen online survey voor ouders;
 uitzetten online survey via lokale
Leergeld stichtingen;
 analyseren van respons op survey en
uitwerken van bevindingen in een
onderzoeksverslag;
 intern en extern communiceren van

Eind 2017 is een eerste
stap gezet om het
registratiesysteem (LISY)
toekomstbestendig te
maken

Eind 2017 is er binnen de
Leergeld organisatie een
actueel en gericht
trainingsaanbod
beschikbaar voor alle
vrijwilligers op het gebied
van onze specifieke
Leergeld methodiek, ons
registratiesysteem LISY,
ons financieel systeem
Twinfield en basiskennis
boekhouden.
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onderzoeksbevindingen.
Zetten van een eerste stap richting een
toekomstbestendig registratiesysteem, via de
ontwikkeling van een nieuw LISY portaal
gericht op LISY 2020 via de volgende stappen:
 ontwikkeling nieuw LISY portaal
gericht op LISY 2020;
 ondersteunen van dit technische
proces vanuit Leergeld.
Actualiseren en beschikbaar stellen van een
actueel en gericht trainingsaanbod voor alle
Leergeld vrijwilligers via de volgende stappen:
 onze specifieke Leergeld methodiek:
samenstellen van een Leergeld
training klankbordgroep vanuit de
huidige gecertificeerde trainers,
actualiseren van de Leergeld training,
werven en selecteren van
extra/nieuwe trainers, verzorgen van
een nieuwe training voor trainers en
ontwerpen van een nieuwe opzet van
de werkwijze m.b.t. de trainingen;
 ons registratiesysteem LISY: werven
en selecteren van extra
trainers/ondersteuners bij het gebruik
van LISY, die inzetbaar zijn voor een
helpdeskfunctie en voor training on
the job.
 ons financieel systeem Twinfield en
basiskennis boekhouden: actualiseren
en verbeteren van de
gebruikershandleiding voor Twinfield
en ontwikkelen en verzorgen van
twee trainingen: 1) basistraining
boekhouden, en 2) basistraining in
het gebruik van Twinfield, en werven
en selecteren van
trainers/ondersteuners bij het gebruik
van Twinfield, die inzetbaar zijn voor
een helpdeskfunctie en voor training
on the job.

De Leergeld organisatie in 2017
De geplande activiteiten uit dit jaarplan zullen worden uitgevoerd door het bestuur en bureau van Leergeld
Nederland, met betrokkenheid van de lokale Leergeld stichtingen en een aantal externe partijen.
Het bestuur van Leergeld Nederland zal, naar verwachting, in 2017 blijven bestaan uit de volgende 5
bestuursleden:
 Peter van der Velden, voorzitter
 Jan Ramaekers, secretaris
 Marcella Barella, penningmeester
 Wil van Egmond, bestuurslid
 Marieke de Jong, bestuurslid
Het bureau van Leergeld Nederland zal, naar verwachting, per 1 januari 2017 worden uitgebreid van 2,1 fte
naar 2,9 fte, verdeeld over de volgende functies:
 directeur (0,89 fte)
 nieuw: beleidsmedewerker (0,56 fte)
 specialist fondsen & projecten (0,78 fte)
 secretarieel/administratief medewerker (0,67 fte)
In 2017 zal het aantal lokale Leergeld stichtingen naar verwachting verder worden uitgebreid van de huidige
94 stichtingen naar circa 102 stichtingen.
De externe partijen die bij de verschillende activiteiten zullen worden betrokken, zullen naar verwachting
bestaan uit:
 Nationaal Fonds Kinderhulp;
 Een nog nader te selecteren extern marketing/branding bureau (nog afhankelijk van externe
financiering);
 Ernst Opus V;
 Medox.nl, leverancier van ons registratiesysteem LISY (nog afhankelijk van externe financiering);
 Een nog nader te identificeren externe partij die betrokken wordt bij het effect onderzoek (nog
afhankelijk van externe financiering);
 De Vonk, instelling voor maatschappelijke activering (nog afhankelijk van externe financiering);
 Accon avm, onze accountant (nog afhankelijk van externe financiering).

De begroting in 2017
Op de volgende pagina presenteren wij het verwachte kostenplaatje voor dit jaarplan voor 2017 en de
verwachte dekking:
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BEGROTING LEERGELD NEDERLAND

2017

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

Subtotaal Personeelskosten
Huur
Beheerskosten

Subtotaal Huisvestingskosten
Telefoonkosten
Porti
Kantoorbenodigdheden
Drukwerk/kopieerkosten
Abonnementen en contributies
Verzekeringen
Accountantskosten (kosten controle enkelvoudige jaarrekening)
Administratiekosten (kosten opstellen enkelvoudige jaarrekening)
Automatiseringskosten Leergeld Nederland (zakelijk internet, kosten beheer webmail en webdisk LgN, kosten hosting website)
Abonnement en onderhoud LISY REG en Twinfield gehele Leergeld organisatie
Jaarlijkse nieuwe release LISY
Training gebruik LISY REG en LISY FIN/Twinfield en basisvaardigheden boekhouden
Advies/begeleiding accountant aan lokale Leergeld stichtingen bij jaarafsluiting 2016
Bestuurskosten
Bankkosten

Subtotaal Organisatiekosten

TOTAAL VASTE EXPLOITATIEKOSTEN

€ 220.013

€ 220.013
€ 4.800
€ 2.040

€ 6.840
€ 2.000
€ 400
€ 1.000
€ 500
€ 100
€ 150
€ 6.420
€ 2.248
€ 5.715
€ 34.006
€ 10.000
€ 2.000
€ 2.250
€ 5.000
€ 250

€ 72.039

€ 298.892

DEKKING VANUIT ALGEMENE BATEN
Verwachte contributie van de leden (incl. bijdrage voor gebruik LISY Registratie)
Verwachte losse donaties (o.b.v. het verleden)
Verwachte rentebaten
Adessium Foundation - toegezegde exploitatiebijdrage implementatie meerjarenbeleidsplan 2017-2020
Rabobank Foundation - toegezegde exploitatiebijdrage voor implementatie Project Groeiplan 2017-2018
Porticus - exploitatiebijdrage implementatie meerjarenbeleidsplan 2017-2020 - nog in behandeling
Nationaal Fonds Kinderhulp - exploitatiebijdrage implementatie meerjarenbeleidsplan 2017-2020 - nog in behandeling

TOTAAL DEKKING VANUIT ALGEMENE BATEN

€ 95.000
€ 22.500
€ 500
€ 50.000
€ 25.000
€ 50.000
€ 50.000

€ 293.000

VARIABELE DIRECTE PROJECTKOSTEN
Projectactiviteiten mbt uitbreiding - Project Groeiplan 2017-2018
Projectactiviteiten mbt signalering en agendering - Project Beperking financiële drempels voor leerplichtige mbo'ers
Projectactiviteiten mbt zichtbaarheid en professionalisering - Project Doorontwikkeling en versterking van de Leergeld organisatie
- nog afhankelijk van externe financiering
Projectactiviteiten mbt synergie

TOTAAL VARIABELE PROJECTKOSTEN

€ 100.000
€ 5.600
€ 122.771
€0

€ 228.371

DEKKING VANUIT PROJECTBATEN
Rabobank Foundation - Projectactiviteiten mbt uitbreiding - Toegezegde bijdrage Project Groeiplan 2017-2018
Ministerie van OCW - Projectactiviteiten mbt signalering en agendering - Toegezegde bijdrage Project Beperking financiële
drempels voor leerplichtige mbo'ers
Oranjefonds - Projectactiviteiten mbt zichtbaarheid en professionalisering - Project Doorontwikkeling en versterking van de
Leergeld organisatie - nog in behandeling

€ 100.000
€ 24.433
€ 131.251

TOTAAL DEKKING VANUIT PROJECTBATEN

€ 255.684

TOTALE DEKKING

€ 548.684

TOTALE KOSTEN

€ 527.263

VERWACHT SALDO
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€ 21.421

