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Voorwoord
Kinderarmoede staat niet op zichzelf. Kinderen zijn niet arm, hun ouders zijn arm. Dit is het
gevolg van complexe maatschappelijke, economische (zoals het functioneren van de
arbeidsmarkt, de conjunctuur) en persoonlijke omstandigheden. Ouders hebben te weinig
inkomsten en te hoge lasten. Rondkomen lukt nauwelijks of niet. De kosten voor dagelijks
levensonderhoud zijn de laatste jaren sterker gestegen dan de inkomens. In het gezin spelen vaak
meerdere problemen die samenhangen met armoede. Er is stress vanwege de moeite om de
eindjes aan elkaar te knopen. Het ontbreekt aan een buffer om financiële tegenslagen op te
vangen. Ouders staan er vaak alleen voor in de zorg voor hun kinderen. Geschikte huisvesting of
woninginrichting is niet altijd voorhanden. Een aantal is de Nederlandse taal niet voldoende
machtig. Laaggeletterdheid kan ook een probleem zijn. Nog te vaak schamen ouders zich voor
hun situatie. Sociaal isolement ligt op de loer. Kinderen ondervinden de gevolgen van opgroeien
in armoede.
Aan het bestrijden van die gevolgen wil Leergeld Parkstad een bijdrage leveren door zoveel
mogelijk kinderen te laten meedoen. Leergeld Parkstad werkt daarin – op lokaal, regionaal en op
landelijk niveau – samen met partijen die zich hier ook voor inzetten. Tegelijkertijd stelt Leergeld
Parkstad structurele belemmeringen aan de kaak en gaat zij daarover in gesprek met partijen die
daarin iets kunnen betekenen. Dit alles met het oog op het voorkomen van sociale uitsluiting
zodat álle kinderen gelijke kansen krijgen om zich te ontwikkelen, ongeacht de financiële situatie
waarin zij opgroeien.
In Nederland 1 moeten 584.000 huishoudens rondkomen van een laag inkomen, waarvan 232.000
huishoudens de afgelopen 4 jaren langdurig met een laag inkomen leven.
Een laag inkomen komt vaker voor in eenoudergezinnen (25% van het totaal) en steeds vaker in
gezinnen van werkenden (30%).
Er leven 264.000 minderjarige kinderen in gezinnen met weinig geld waarvan er 103.000 behoren
tot de groep met een langdurig laag inkomen.
Gemiddeld leeft 1 op de 12 kinderen tussen 4 en 18 jaar in armoede (8,1%). Per gemeente
varieert het aandeel huishoudens met een laag inkomen tussen de 1,6% en 14,5%.
In Parkstad2 varieert het aantal kinderen van 4 tot en met 18 jaar dat opgroeit in een gezin met een
laag inkomen tussen 4,9% en 15,8 %. Deze kinderen kunnen om financiële redenen niet meedoen
aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn.
Leergeld Parkstad wil deze kinderen mee laten doen. En doet dat samen met het Jeugd Fonds
Sport en Cultuur, Nationaal Fonds Kinderhulp en Stichting Jarige Job.
Leergeld Parkstad treedt voor de andere 4 partners op als centrale toegang, neemt de aanvraag in
behandeling en zorgt voor adequate doorgeleiding. Hiertoe wordt vanaf 2020 ook gebruik
gemaakt van een landelijk nieuw ontwikkeld programma SAM&.

1

Armoede en sociale uitsluiting 2019, CBS, 2-jaarlijks onderzoek. Wordt in 2021 weer geactualiseerd.
Beekdaelen 6,5%, Brunssum 10,2%, Heerlen 15,8%, Kerkrade 14%, Landgraaf 11,3%, Simpelveld 4,9% en
Voerendaal 5,4%
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De belangrijkste waarden van Leergeld3:
Schaamte en taboe op armoede is hardnekkig. Het hier aangehaalde onderzoek laat zien dat, naast
de waarde van directe interventie, gezinnen merken dat hun leven een hogere kwaliteit krijgt bij
geboden hulp door Leergeld Parkstad. Dat komt niet alleen door wat Leergeld Parkstad doet maar
ook hoe Leergeld Parkstad doet wat ze doet.
De persoonlijke aanpak zorgt ervoor dat naast de bereikte kinderen ook hun ouders een duwtje
in de rug krijgen. Ze voelen zich gezien en gehoord, ervaren respect en vertrouwen en voelen dat
ze er niet alleen voor staan. De huisbezoeken worden sterk gewaardeerd door de
laagdrempeligheid, betrokkenheid en persoonlijke benadering van de intermediairs. Vanaf 2020
zijn daar de spreekuren op diverse locaties aan toegevoegd. Helaas kan door COVID-19 niet alles
doorgang vinden. Zodra COVID-19 weer op zijn retour is, worden de spreekuren en
huisbezoeken weer met veel gedrevenheid opgepakt.
Gezinnen ervaren, als ze onze hulp krijgen, meer rust en kunnen aan hun langer
termijnperspectief werken in plaats van alleen stress en onzekerheid ervaren. Hiermee wordt een
gezond ontwikkeltraject van de kinderen bevorderd. Kinderen kunnen met minder zorg naar
school en hervinden hun zelfvertrouwen. Soms is zelfs de vervolgopleiding en het
toekomstperspectief rechtstreeks te danken aan de bijdrage van Leergeld Parkstad.

3

Leergeld doet ertoe. Schlette en Eidhof, 2018. Eindrapportage onderzoek naar waardering van de Leergeld
aanpak.
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Meerjarenbeleidsplan 2021 – 2024

Met trots presenteren wij ons nieuwe meerjarenbeleidsplan 2021 – 2024.
Dit meerjarenbeleidsplan richt zich op het verdiepen en versterken van wat we de afgelopen jaren
gezamenlijk hebben opgebouwd. Want dat mag best indrukwekkend genoemd worden. Met onze
aanpak hebben we veel kinderen kunnen ondersteunen, maar ook gezinnen verder op weg
geholpen. De komende tijd willen we kansarme kinderen en hun gezinnen concreet blijven
ondersteunen. We willen blijven bijdragen aan gelijke kansen voor alle kinderen door sociale
uitsluiting te voorkomen. Kortom, onze missie is en blijft: alle kinderen mogen meedoen!
Want nu meedoen, is straks meetellen!
Om deze doelen te bereiken is maatschappelijk draagvlak cruciaal. De stichting kan haar doelen
alleen maar realiseren met steun van (lokale) overheden en fondsen en van bijdragen van
bedrijven en particulieren. Ook de beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerde vrijwilligers is
voorwaardelijk om onze werkzaamheden te kunnen uitvoeren.
Wij zijn dankbaar voor alle bijdragen die ons werk hebben mogelijk gemaakt in de afgelopen 16
jaren en hebben alle vertrouwen in een constructieve voortzetting van deze samenwerking.
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1.

De kracht van Leergeld Parkstad

1.1

Terugblik

Leergeld Parkstad heeft een flinke groei doorgemaakt. We zijn in 2004 gestart en bereikten toen
20 kinderen. Het jaar 2020 sloten we af met een bereik van 4871 kinderen.
Hiermee bereiken we naar schatting ruim 70% van alle kinderen van 4 tot en met 18 jaar die in
armoede leven in Parkstad4. We kijken naar deze cijfers met gemengde gevoelens: enerzijds zijn
we tevreden over wat wij tot nu toe bereikt hebben en werken we er hard aan om het bereik nog
verder te vergroten. Anderzijds hebben we zorg over het hoge percentage kinderen in Parkstad
dat opgroeit in een gezin met een (structureel) te laag inkomen.

1.2

Laagdrempelig

De laagdrempeligheid van onze werkwijze stelt Leergeld Parkstad in de gelegenheid veel kinderen
uit de doelgroep te bereiken en te ondersteunen. Het huisbezoek en de inkomenstoets bieden
Leergeld de kans om de hulpvraag te beantwoorden. Daar waar nodig is, bieden we maatwerk.
Dit geeft ook inzicht in de bredere problematiek in deze gezinnen. De waarde(ring) van de
Leergeldaanpak is onderzocht en beschreven in de publicatie ‘Leergeld doet ertoe’ (Schlette en
Eidhof, 2018). Uit dit onderzoek blijkt onder meer de grote waardering van ouders voor de
manier waarop Leergeld ondersteuning biedt.
4

Er zijn geen actuele cijfers beschikbaar in de match aantal inwoners per 1-1-2020 van CBS en
armoedepercentages op de norm 120% van het minimum. Deze laatste zijn alleen beschikbaar uit de
monitoraoj 2018. Afgerond rekenen we met en doelgroep van 7000 kinderen.
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·
·
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·

Ouders voelen zich gehoord en gezien, ze zeggen respectvol, niet oordelend en vanuit
vertrouwen benaderd en geholpen te zijn. Ze ervaren dat ze er niet alleen voor staan. Het vangnet
dat Leergeld biedt, geeft ze een gevoel van veiligheid. Daarnaast blijkt dat de toegevoegde waarde
van Leergeld ook ten goede komt aan de (beleids)-doelstellingen van andere partijen in de
publieke sector, zoals gemeenten.
De geboden ondersteuning komt direct ten goede aan de kinderen, doordat de hulp in natura
geboden wordt. Bijvoorbeeld door direct te betalen aan het kindervakantiewerk, de school of de
leverancier van een fiets. Dit voorkomt dat het hiermee gepaard gaande bedrag wegvloeit naar
schuldeisers of andere ook noodzakelijke uitgaven voor het gezin.
Door de gezinnen van dichtbij te kennen, kan Leergeld gezinnen verder op weg helpen met
doorverwijzing naar andere vormen van ondersteuning.
Door de contacten met de gezinnen kan Leergeld tijdig nieuwe trends en daardoor nieuwe
behoeftes en noodzaken signaleren.
De signalen vanuit de gezinnen stellen Leergeld Parkstad 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.
De signalen uit de gezinnen stellen Leergeld Parkstad in staat om gericht samenwerking met
lokale partners (zoals scholen of sociale wijkteams) aan te gaan om de problematiek onder de
aandacht te brengen en bij te dragen aan preventieve interventies.
Ontsluiting van de signalen uit gezinnen stelt Leergeld Nederland in staat om op landelijk niveau
armoedeproblematiek en de gevolgen daarvan voor kinderen te agenderen bij beleidsmakers en
politici.
De kenmerkende werkwijze van Leergeld Parkstad is haar grote kracht, die ook erkenning krijgt
van partijen zoals gemeenten, én is een bindende factor tussen alle 112 Leergeldorganisaties. De
komende jaren continueren we samen met alle andere Leergeldstichtingen deze Leergeldformule
als basis van onze werkwijze.

1.3

De centrale doelstelling

Het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële
middelen. Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 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 bovendien voorkomen dat de maatschappij er later duur “leergeld” voor gaat
betalen. Het motto van Leergeld Parkstad is:

Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen.
Het streven naar kansengelijkheid is daarbij een essentieel onderdeel. Het mag niet uitmaken waar
een kind opgroeit (landsdeel/wijk/gezin) om verzekerd te zijn van gelijke toegang tot
voorzieningen gericht op de persoonlijke ontwikkeling.

1. verstrekken van voorzieningen zodat kinderen kunnen meedoen en sociale uitsluiting wordt voorkomen:
2. op basis van signalering van armoedethema’s en problematiek in het gezin doorverwijzen naar andere vormen
van ondersteuning die het gezin verder op weg kunnen helpen. Maar ook deze signalen benutten om in
samenwerking met andere organisaties werk te maken van preventie van sociale uitsluiting en meedoen te
bevorderen;
3. aan de hand van signalen uit de gezinnen structurele belemmeringen aan de kaak stellen.
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Een samenhangende aanpak om deze doelstellingen te realiseren bestaat uit de inzet op drie
niveaus:

1.4

De Leergeldformule

We werken aan deze samenhangende aanpak aan de hand van de Leergeldformule. Leergeld
Parkstad heeft vanaf het begin van haar bestaan haar unieke werkwijze steeds verder ontwikkeld,
doordacht en verfijnd. Nog altijd vormt de Leergeldformule het uitgangspunt voor de werkwijze
van Leergeld Parkstad. Tegelijkertijd vraagt de Leergeldformule om een eigentijdse invulling.
Tot nu toe beschreven we binnen de Leergeldformule vier stappen. Onderstaand is een stap
toegevoegd, te weten stap 2 signalering. Dit is een explicitering van de gewenste en
doorontwikkelde werkwijze:

Stap 1 | Huisbezoek of uitgebreide intake
Gezinnen die Leergeld Parkstad om ondersteuning vragen, worden (doorgaans) thuis bezocht
door een goed opgeleide en geïnformeerde intermediair. Uitzonderingen zijn mogelijk,
bijvoorbeeld als het gezin al eerder een aanvraag heeft gedaan en ondersteuning heeft gekregen.
Tijdens een persoonlijk gesprek wordt de situatie van het gezin besproken en de
ondersteuningsbehoefte geïnventariseerd. Op basis van beschikbare stukken wordt een overzicht
gemaakt van het gezinsinkomen en vindt toetsing plaats van de inkomens- en (eventuele)
schuldensituatie. Dit leidt tot het vaststellen van een besteedbaar inkomen. Dit vormt de basis voor
het in aanmerking komen voor ondersteuning.

Stap 2 | Signalering
Tijdens het huisbezoek beoordeelt de intermediair of ook voor andere kinderen in het gezin hulp
nodig is. Daarnaast verwijst de intermediair waar nodig naar andere organisaties die het gezin
verder kunnen helpen. Dit kan zowel gaan om materiële als immateriële ondersteuning, zoals
schuldhulpverlening, (school)maatschappelijk werk, de kledingbank, de voedselbank of het
sociaal wijkteam. Constateert de intermediair structurele belemmeringen die het gezin in de weg
staan om de eindjes aan elkaar te knopen of om stappen vooruit te zetten, dan meldt de
intermediair dit bij de Leergeldstichting. Leergeld Parkstad benut de signalen in haar overleg met
gemeenten en Leergeld Nederland, zodat zij structurele belemmeringen aan de kaak kan stellen
en doorgeven aan partijen die deze belemmeringen kunnen wegnemen.

Stap 3 | Bemiddeling naar andere voorzieningen
Leergeld Parkstad bespreekt met ouders of verzorgers wat de mogelijkheden zijn met betrekking
tot de gevraagde ondersteuning. Eerst wordt gekeken of zij een beroep kunnen doen op
bestaande voorzieningen, zoals regelingen van de gemeente of andere instanties/organisaties.
Leergeld Parkstad biedt incidenteel ondersteuning bij het aanvragen van deze voorzieningen.

Stap 4 | Leergeld Parkstad biedt financieel vangnet
Wanneer het ontbreekt aan bestaande voorzieningen voor de betreffende vraag om
ondersteuning voor het kind, of wanneer deze voorzieningen niet toereikend zijn, dan biedt
Leergeld Parkstad ondersteuning in de vorm van een schoolpas en/of vergoeding van kosten aan
clubs en scholen. De afweging hierbij is altijd dat de ondersteuning bijdraagt aan de centrale
doelstelling van Leergeld Parkstad: het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen door
meedoen mogelijk te maken.

Stap 5 | Follow-up en nazorg
Na afhandeling van de aanvragen door ouders bij Leergeld Parkstad, blijft het contact met de
betreffende gezinnen doorgaans bestaan. Afhankelijk van de situatie varieert dit van een
telefoontje tot een nieuw huisbezoek.
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2.

De omgeving van Leergeld Parkstad

In dit hoofdstuk schetsen we de belangrijkste externe en interne ontwikkelingen, op basis
waarvan we de speerpunten vaststellen die ons de komende jaren richting geven.

2.1

·

·

Externe, maatschappelijke ontwikkelingen

Bij het maken van strategische keuzes is het belangrijk om te kijken naar de huidige
maatschappelijke ontwikkelingen in ons werkveld. Welke belangrijke ontwikkelingen hebben zich
binnen het werkveld van (kinder)armoede de afgelopen jaren voorgedaan of zijn er nog te
verwachten? We zijn alert op de mogelijke gevolgen van de (te verwachten) ontwikkelingen voor
de positie of de werkwijze van de Leergeldorganisatie.
Er is sprake van hardnekkige armoedeproblematiek. Hoewel de armoedecijfers afnemen, blijft de
groep langdurig armen daarin achter (SCP, 2019). De kloof tussen arm en rijk neemt toe. De
rijkdom is ook in Nederland in handen van een relatief kleine groep. Kosten van
levensonderhoud zijn toegenomen, terwijl het niveau van uitkeringen of minimum lonen niet
meegroeide (Nibud, 2020). In een toenemend aantal gezinnen leidt schuldenproblematiek tot
grote zorgen.
De gevolgen van (de maatregelen ten gevolge van) de coronacrisis zijn voor een deel nog
ongewis. De kwetsbare groepen worden het hardst geraakt door de coronacrisis (SCP, 2020). Te
verwachten en ook al te constateren is dat veel huishoudens in de financiële problemen komen
doordat er inkomsten wegvallen en/of schulden ontstaan. Hierdoor zal de omvang van de groep
ouders die voor ondersteuning door Leergeld Parkstad in aanmerking komt, toenemen. De door
de Coronacrisis veroorzaakte schade aan de economie op de middellange en lange termijn zal
hersteld moeten worden. Onzeker is of en welke consequenties dit dan heeft op onze doelgroep.
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De samenstelling van de groep ouders die leeft op of onder het sociaal minimum is meer divers
dan voorheen. Een groot deel daarvan is onbekend met ‘de wereld van uitkeringen’ (bestaande
ondersteuningsmogelijkheden) en/of weet dus lang niet altijd de ondersteuning die voor hun
kinderen beschikbaar is, te vinden. Het bestaande aanbod vanuit de gemeenten is vaak
onvoldoende flexibel om maatwerk te kunnen bieden. Dit zien we bijvoorbeeld bij werkende
ouders die rond of onder de armoedegrens moeten leven (Sam&, 2020). Dit geldt ook voor
doelgroepen als statushouders, vluchtelingen, arbeidsmigranten, laaggeletterden en mensen die
minder digitaal vaardig zijn.
De schaamte voor het moeten rondkomen met (te) weinig geld, het hebben van schulden en
daarmee het taboe op armoede is en blijft hardnekkig. Dit kan armoede juist in stand houden of
vergroten en leiden tot sociaal isolement.
Vanaf 2017 zijn er extra rijksmiddelen beschikbaar gekomen (de zogenaamde Klijnsma middelen)
ten behoeve van kinderen in armoede. Het gaat om jaarlijks € 100 miljoen, waarvan € 85 via
gemeenten en € 15 miljoen via een viertal particuliere organisaties, waaronder Leergeld
Nederland, wordt ingezet. Hiermee wordt beoogd meer kinderen die opgroeien in armoede, te
bereiken en in natura te ondersteunen. Leergeld Nederland zet de financiële middelen in via de
lokale Leergeldstichtingen via het project Alle kinderen doen mee, dat onlangs is verlengd tot en met
2021.
Gemeenten zijn autonoom in het uitvoeren van hun beleid en de inzet van (extra) gelden voor
kinderarmoede. Gemeenten doen dat op verschillende manieren en we zijn verheugd te kunnen
melden dat in Parkstad de Klijnsma middelen grotendeels worden ingezet ter bestrijding van
kinderarmoede. De samenwerking van de Parkstad gemeenten met Leergeld Parkstad is
constructief en intensief. Leergeld Parkstad bepleit voor alle kinderen een zoveel mogelijk
eenduidige vergoedingsregeling. Het is efficiënter en biedt alle kinderen dezelfde kansen.
Bovendien draagt het bij aan de autonome positie van Leergeld Parkstad, waardoor een
eigenstandige beoordeling van een aanvraag mogelijk blijft.
Kinderen uit gezinnen in een achterstandsituatie lopen in het onderwijs het risico op toenemende
kansenongelijkheid door voortschrijdende digitalisering, tweetalig onderwijs, huiswerkbegeleiding,
verdiepingsmodules, Technasia en dure schoolreizen. Omdat hiervoor doorgaans een hoge eigen
bijdrage van ouders wordt gevraagd, zijn deze activiteiten en middelen voor kinderen uit onze
doelgroep beperkt beschikbaar. Dit valt moeilijk te rijmen met het systeem van publiek
gefinancierd onderwijs. We bepleiten via Leergeld Nederland dat in feite reguliere
onderwijskosten zoveel mogelijk drukken op het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap, opdat armoedegelden hiervoor niet hoeven te worden ingezet.
De werkwijze van Leergeld Parkstad is gebaseerd op de inzet van vrijwilligers. Deze vrijwilligers
vormen de ruggengraat van onze organisatie. We zien al langer de trend in vrijwilligerswerk dat
mensen zich niet minder maar wel voor kortere tijd vrijwillig willen inzetten. Het langere tijd
verbonden willen en/of kunnen zijn, neemt af. Maar ook zien we met name een (groeiende)
groep vitale ouderen die na hun werkzame leven maatschappelijk van betekenis willen blijven en
zich als vrijwilliger willen inzetten. Daarnaast bieden gemeenten in Parkstad de mogelijkheid aan
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om werkervaring op te doen en/of een zinvolle
tijdsbesteding te hebben, waardoor de afstand tot de arbeidsmarkt kan worden verkleind en de
kans op een reguliere baan wordt vergroot.
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2.2

·

·

·

·

Interne ontwikkelingen

Naast maatschappelijke ontwikkelingen zijn ook interne ontwikkelingen van invloed op de
(strategische) keuzes die Leergeld Parkstad maakt. We onderscheiden de volgende
ontwikkelingen:
Door de groei van Leergeld Parkstad zien we dat niet meer alle gezinnen thuis worden bezocht.
Veelal wegens praktische bezwaren (het kost te veel tijd, er zijn te weinig vrijwilligers en actueel in
2020 en 2021 Covid-19). Het huisbezoek blijft het uitgangspunt en zal de komende periode zodra het weer mogelijk is - een stevige impuls krijgen. Uitzonderingen worden gemaakt als een
gezin al bekend is bij Leergeld Parkstad. Ook werken we met spreekuren in bijvoorbeeld
buurtcentra.
De complexiteit en omvang van de opgave dwingt ons regelmatig te onderzoeken of het nog
realistisch is de kwaliteit van de werkzaamheden structureel te kunnen waarborgen met
vrijwilligers.
De samenstelling van het vrijwilligersbestand van de Leergeldstichting verandert: mensen binden
zich voor een kortere periode en het werk wordt complexer waardoor zwaardere eisen worden
gesteld en binnen het vrijwilligersbestand treedt vergrijzing op.
Door voortschrijdende digitalisering vindt het doen van aanvragen steeds vaker online plaats.
Een deel van de ouders heeft hiertoe beperkte mogelijkheden en vaardigheden. Alertheid op deze
problematiek en, indien aan de orde, hulp kunnen bieden is noodzakelijk.
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3.

Onze doelen voor 2021-2024

3.1

Hoofddoelstelling

De hoofddoelstelling van Leergeld Parkstad is om kinderen uit gezinnen in Parkstad met
minimale financiële mogelijkheden te laten meedoen aan activiteiten op het vlak van onderwijs,
sport, cultuur en welzijn.

3.2 Doelgroep en werkgebied
Leergeld Parkstad richt zich op kinderen uit gezinnen met minimale financiële mogelijkheden in
de gemeenten Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld en Voerendaal.
Het gaat in deze regio om ongeveer 7000 kinderen van 4 tot en met 18 jaar. Soms wordt voor
kinderen die buiten deze leeftijdscategorie vallen, maatwerk verricht met behulp van Nationaal
Fonds Kinderhulp. Voor studenten in het MBO verrichten we de inkomenstoets zodat ze,
indien ze aan de inkomensvoorwaarden voldoen, gebruik kunnen maken van specifieke
regelingen van de school. Dit doen we ook voor studenten die buiten de regio Parkstad wonen.
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3.3

Strategische doelen

Voor de periode 2021 - 2024 hebben we vier strategische doelen geformuleerd:

1.

Bieden van concrete ondersteuning aan kinderen
Het streven is gelijke toegang voor alle kinderen van 4 tot en met 18 jaar tot
voorzieningen, ongeacht in welke gemeente, in welke wijk of in welk gezin een kind
woont binnen Parkstad.
Met gemeenten en maatschappelijke organisaties werken we aan het beter bereiken van
nog niet ondersteunde kinderen, zoals kinderen die ‘verborgen’ in armoede leven,
werkende armen, statushouders, laaggeletterden en arbeidsmigranten.
Daarnaast onderzoeken we de noodzaak tot het ophogen van het aantal voorzieningen
per kind voor de kinderen die al gebruik maken van Leergeld Parkstad (unieke kinderen).
In 2020 constateerden we dat een groot deel van onze kinderen slechts gebruik maken
van één voorziening. Dit vergt een nadere analyse naar het waarom en welke kansen
daarmee onbenut blijven voor deze kinderen.

·

·

·

2.

Doorverwijzing naar en samenwerking met andere instanties organisaties

·

De stichting heeft een breed netwerk van betrokken ambtenaren, professionals en
hulpverleners en werkt permanent aan verbreding en actualisatie van dit netwerk. Zij
verwijst gezinnen en/of baant de weg naar partners die een bijdrage kunnen leveren aan
het oplossen van vraagstukken en het beter kunnen meedoen van de kinderen.

3.

Signaleren van problemen

·

We agenderen relevante signalen bij lokale overheden en het regionaal onderwijs én via
Leergeld Nederland bij de landelijke politiek.

4.

Professionalisering communicatie

·
·

Het ontwikkelen van een communicatiestrategie met bijhorend creatief concept.
De naams- en merkbekendheid van Stichting Leergeld Parkstad is essentieel om verder te
groeien als organisatie.

Om bovengenoemde doelen te bereiken zijn de volgende vijf succesfactoren van belang:

5. Succesfactoren
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3.4. Effectiever en efficiënter werken
·

·

·
·
·

·
·
·

Middelen komen primair ten goede aan de kinderen. Het is essentieel om de continuïteit en
kwaliteit van onze dienstverlening op peil te houden tegen minimale lasten. Door continu
toezicht te houden op de financiële uitgaven en een goede planning en control worden de
overheadkosten beperkt.
We maken gebruik van een landelijk functionerend registratie- en financieel-administratief
systeem (nieuwe Lisy2021 in combinatie met de administratiesoftware Twinfield) en van de
ondersteuning van Leergeld Nederland in het gebruik daarvan.
Met ingang van 2021 beschikken we over verbeterde rapportagemogelijkheden vanuit Lisy 20215,
zodat beter zicht ontstaat op onder meer trends in aanvragen en wat er nodig is in de gezinnen.
We maken gebruik van en dragen bij aan het onderling uitwisselen van aanpakken, informatie en
ervaringen tussen Leergeldstichtingen op allerlei terreinen.
We doen een beroep op Leergeld Nederland om de informatievoorziening te stroomlijnen en de
kennis vanuit de andere Leergeldstichtingen en het landelijk bureau te ontsluiten, onder meer via
een digitale vraagbaak/databank en het online platform (Leergeld Kennisbank).
Door ons eigen cijfermateriaal goed te analyseren en door het genereren van kengetallen kunnen
we onze capaciteit beter benutten en de kinderen nog meer mogelijkheden bieden tot participatie.
We actualiseren de beschrijving van de werkprocessen en richten onze werkprocessen zo
efficiënt mogelijk in.
We leggen contact met Hogeschool Zuyd om een onderzoek onder cliënten op te zetten naar
effecten en ervaringen met onze dienstverlening opdat we nog beter het verschil kunnen maken.

3.5. Samenwerken vanuit autonomie
·

·

·

Leergeld Parkstad zet de samenwerking voort met collega organisaties die zijn verenigd in Sam&.
Het betreft hier Nationaal Fonds Kinderhulp, Stichting Jarige Job en Jeugdfonds Sport en
Cultuur. Daarbij houden we continu in het oog op welke manier deze samenwerking de meeste
toegevoegde waarde heeft voor de kinderen en gezinnen. Zij zijn de toetssteen voor de
ondersteuning die wij bieden.
Wij werken continu aan en onderstrepen het belang van lokale samenwerking tussen Leergeld
Parkstad en andere organisaties rondom het kind en het gezin. Daarbij ligt de nadruk op het eigen
karakter van Leergeld Parkstad als particuliere organisatie, met een coöperatieve opstelling om
zich samen met andere organisaties in te zetten om ervoor te zorgen dat alle kinderen kunnen
meedoen, ongeacht de financiële en sociale omstandigheden waarin zij opgroeien.
Leergeld Parkstad stelt zich op het standpunt: je doet niks dubbelop. We dragen zorg voor een
heldere taakafbakening en nemen geen taken over van anderen waardoor geld en menskracht
worden verspild die beter besteed hadden kunnen worden aan armoedebestrijding.

5

Per januari 2021 wordt binnen de Leergeld vereniging een nieuw registratiesysteem Lisy2021 in gebruik
genomen.
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3.6. Professioneel werken met vrijwilligers
·

·

·

·

·

Leergeld Parkstad is een vrijwilligersorganisatie en draagt er zorg voor dat vrijwilligers
mogelijkheden wordt geboden door te groeien door specifieke trainingen en
deskundigheidsbevordering.
Uitgangspunt voor het werken met vrijwilligers is dat het werk vrijwillig is maar niet vrijblijvend.
Van elke vrijwilliger/medewerker wordt verwacht dat hij/zij loyaal is aan de missie en visie van
de organisatie en loyaal en integer handelt.
De werving van vrijwilligers richt zich op een goede match tussen de competenties van de
vrijwilligers enerzijds en de vraag in/de opgave van de organisatie anderzijds. Voor de individuele
vrijwilliger wordt gezocht naar werkzaamheden die binnen de mogelijkheden/opgave van de
organisatie het best passen.
Het bestuur en de coördinator laten met enige regelmaat zien dat de inzet en drive van de
vrijwilligers worden gewaardeerd. Daartoe worden ontmoetingsmogelijkheden gecreëerd, bestaat
een vrijwilligersvergoedingsregeling en zijn er jaarlijks enkele kleine attenties.
Periodiek vindt er een medewerkers-tevredenheidsonderzoek plaats.

3.7. Professionalisering communicatie
·

·
·

·

·

Leergeld Parkstad werkt een communicatiestrategie met bijbehorend creatief concept uit, als
drager voor het verder vergroten van de naams- en propositiebekendheid van Leergeld Parkstad
(wat doen we, waar staan we voor en op welke manier).
De benodigde communicatiemiddelen worden ontwikkeld en daar waar reeds aanwezig
geüpdatet.
Er wordt gekozen voor een 2 sporen communicatie waarbij de doelgroep leidend is;
communicatie- uitingen afgestemd op de taalvaardigheid van de
aanvragers/vrijwilligers/sponsoren en donateurs. Ook wordt de keuze gemaakt voor
middeleninzet op kanalen waar de doelgroep zich ‘beweegt’.
In de komende periode zullen we een netwerk van ambassadeurs om ons heen vergaren die de
doelen van de organisatie mee uit willen dragen naar de belanghebbenden en die ook
maatschappelijk draagvlak kunnen genereren voor de problematiek bij potentiële nieuwe
sponsoren.
We gebruiken de landelijke exposure en liften daarom mee op de Landelijke Leergeld Dag, promotie
in het onderwijs van de groep 8 musical Grumor in groep 8 en landelijke gezamenlijke campagnes
vanuit Sam&.

3.8. Fondsenwerving
·

Om ons werk te kunnen blijven doen, is veel geld nodig. De laatste jaren is het aandeel in de
inkomsten vanuit de lokale en landelijke overheid fors toegenomen. Onzeker is in hoeverre dit
ook voor de toekomst het geval zal zijn. Het werven van inkomsten van andere financiers blijft
noodzakelijk. Daaraan draagt het versterken en onderhouden van een lokaal en regionaal
netwerk, en ook het vergroten van de naamsbekendheid bij.
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·

Met de lokale overheden zijn afspraken gemaakt over welke vergoedingen ten laste komen van de
(betreffende) gemeente. Ook is er een summiere vergoeding afgesproken voor de
organisatiekosten gerelateerd aan het aantal unieke kinderen die uit de betreffende gemeenten
worden bereikt. Aanvullende middelen zijn nodig om de overige kosten te dekken en vooral om
in te kunnen spelen op actuele ontwikkelingen waarvoor nog geen vergoeding bestaat. Zo zijn in
2020 van het bedrijfsleven, van donateurs en overige sponsoren middelen ontvangen om
kinderen in Coronatijd te voorzien van laptops of Chromebooks. Ook hebben we met hulp van
deze partijen kunnen regelen dat we duurdere fietsen (kostenstijging ten gevolge van Covid-19)
konden verschaffen. Voor de komende 3 jaren hebben we met VOOR PARKSTAD een
goedgekeurd plan om brugklassers uit gezinnen met weinig financiën bij de start te voorzien van
een laptop. Ten gevolge van Covid-19 is de financiering van deze aanpak nog niet helemaal rond.
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4.

Bestuur en werkorganisatie

Leergeld Parkstad zal, mede ter behoud van haar ANBI status, de komende jaren blijven werken
met een onbezoldigd bestuur en vrijwilligers. Door de groei van de omvang en door toenemende
complexiteit is het noodzakelijk om een beperkte betaalde formatie te hebben. In 2021 is er
vooralsnog alleen een fulltime betaalde coördinator.
Leergeld Parkstad beschikt anno 2021 over 30 vrijwilligers.
De organisatie is de afgelopen jaren meer toekomstbestendig gemaakt met duidelijke afspraken
over structuur, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. In die zin is er ook een duidelijke
functiescheiding tussen de bestuurlijke organisatie en de werkorganisatie.

4.1

Bestuur

Het bestuur is integraal verantwoordelijk voor de gehele organisatie.
De uitwerking van bestuurstaken en verantwoordelijkheden is in het kader van 'good governance'
vastgelegd in een Bestuursreglement in 2017.
Dit reglement is gebaseerd op twee belangrijke uitgangspunten: integrale verantwoordelijkheid en
besturen op afstand. Grote betrokkenheid van bestuursleden en beleidsvoorbereiding in
samenspraak met de coördinator zijn daarbij voorwaarden. De coördinator draagt thema’s aan
voor de bestuursvergaderingen en diens aanwezigheid zowel bij de DB als ook bij de AB
vergaderingen is in principe gewenst.
Bestuursleden doen geen uitvoerende taken en opereren niet binnen de werkorganisatie. Het
bestuur stelt het beleid vast en ziet toe, controleert en stelt bij waar de werkorganisatie niet acteert
conform het vastgestelde beleid.
Daarnaast is het zaak dat bestuur en vrijwilligers niet van elkaar vervreemd raken. Elkaar
regelmatig zien en spreken dient onderdeel te zijn van de te maken afspraken.
Het bestuur bestaat uit minimaal drie leden en heeft een aantal cruciale portefeuilles verdeeld
onder haar leden.
Bestuursleden hebben zitting in werkgroepen en commissies die binnen de werkorganisatie zijn
ingesteld en waarbij inbreng van het bestuur - enerzijds om informatie te verstrekken in relatie tot
bestuursstandpunten, anderzijds om informatie te generen ten behoeve van nog te nemen
bestuursbesluiten - onontbeerlijk is.
De voorzitter en plaatsvervangend voorzitter hebben frequent overleg met de coördinator over
de gang van zaken binnen de werkorganisatie. Hierdoor blijft het bestuur op de hoogte en kan
tijdig bijsturen waar nodig.
Het bestuur is statutair bevoegd tot het aangaan van verbintenissen met derden en kan voor een
aantal kwesties de coördinator een mandaat verstrekken. Deze mandaten worden schriftelijk
vastgelegd en regelmatig geëvalueerd. In het 1e kwartaal 2021 worden ook de autorisaties en
tekenbevoegdheden opnieuw vastgesteld inclusief de verschillende rollen in financieel
gerelateerde ICT systemen.
De verdeling van verantwoordelijkheden tussen het Algemeen en Dagelijks Bestuur, de
coördinator en de vrijwilligers wordt gelijktijdig opnieuw vastgesteld. De basis voor de afspraken
met de coördinator is de arbeidsovereenkomst en het functieprofiel met de gewenste
competenties.
Het bestuur stelt jaarlijks en jaarplan op de actiepunten.

17

4.2

Werkorganisatie

De werkorganisatie is als volgt ingericht:
· de algehele leiding berust bij de coördinator.
· intermediairs leggen huisbezoeken af en informeren de cliënt over de mogelijkheden van
Leergeld Parkstad;
· het secretariaat staat cliënten te woord en completeert de dossiers;
· de behandelaars beoordelen de aanvraag en kennen wel of niet toe;
· de afdeling financiën controleert, doet betalingen en genereert overzichten;
· de ondersteuning van de technische ICT vraagstukken wordt extern gratis geleverd door een
commercieel bedrijf als sponsoring.
· intern zijn we nog op zoek naar een deskundige vrijwilliger die samenhang kan aanbrengen
tussen de systemen en kan adviseren hoe we de verschillende mogelijkheden efficiënt en
effectief inzetten.
Binnen elke afdeling van de werkorganisatie zijn senior-medewerkers benoemd. Zij zorgen voor
de onderlinge afstemming en bespreken in het gezamenlijk overleg (MT-overleg) hun
bevindingen, werkzaamheden en bestuursbesluiten voor zover deze relevant zijn voor het
dagelijkse werk.
Huisbezoeken zijn de kracht van de organisatie
Huisbezoeken zijn de kracht van de Leergeldmethode. Door huisbezoeken komen wij in direct
contact met de doelgroep. Wij zien en horen de noden en kunnen problemen mee aan pakken.
De intermediair geeft zijn/haar ogen en oren goed de kost en kijkt of de kinderen speelgoed
hebben, boekjes, een bed en een bureautje en of men de weg weet naar voorzieningen en
instanties. Of men hoort aan het verhaal dat wordt verteld c.q.de antwoorden op (open) vragen
die men stelt, wat er speelt en welke noden er zijn om aan activiteiten te kunnen deelnemen. We
signaleren de mate van zelfredzaamheid in taal en digitaal. Zo kunnen we gezinnen helpen die
misschien niet of niet alleen voor onze vergoedingen in aanmerking komen. Zo dragen wij er aan
bij dat ouders geen kansen laten liggen door onbekendheid of schroom.
Dit persoonlijk en vertrouwelijk gesprek aan huis met een deskundige intermediair is dus cruciaal
om het verschil te kunnen maken.
De intermediair kijkt samen met de ouders/ verzorgers wat de behoeften en wensen van het
gezin zijn. Wanneer er behoeft is aan zaken waarin Leergeld Parkstad niet kan helpen, verwijst de
intermediair door naar bijvoorbeeld de Voedselbank of de Kledingenbank.
Ook voor de intermediairs wordt in 2021 het takenpakket opnieuw vastgesteld in de context van
actuele ontwikkelingen en de wenselijkheid de rol van intermediair onderwijs te versterken en uit
te breiden.

4.3

Jaarplanning

Dit meerjarenbeleidsplan vindt zijn vertaling in een jaarlijkse planning waarin vooral de niet
structurele taken worden ondergebracht bij een eerstverantwoordelijke binnen het bestuur met
heldere doelen en een oplevertermijn.
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Leergeld Parkstad
Putgraaf 3
6411 GT Heerlen
045 - 574 3636
https://www.facebook.com/LeergeldPS
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