BIJLAGE 1 BIJ DE RAADSINFORMATIENOTA EVALUATIE PILOT KINDPAKKET
DRUTEN
Betreft:

Rapportage evaluatie pilot Kindpakket Druten
Periode 1 augustus 2017 tot en met 31 juli 2018

1.
Inleiding
In 2017 is er vanuit de door de raad vastgestelde visie (notitie herijking) gekozen voor
een nieuwe aanpak in het bereiken van kinderen in situaties van armoede. Vanuit het rijk
ontvangen we vanaf 2017 structureel middelen om armoede onder kinderen tegen te
gaan. In 2017 ging het om € 71.628,- en dit is aangewend voor de pilotperiode. Conform
het raadsbesluit van 20 april 2017 is er vanaf 1 augustus 2017 gestart met het
Kindpakket Druten. De uitvoering hiervan is geheel belegd bij Stichting Leergeld
2stromenland, waarmee een uitvoeringsovereenkomst is aangegaan voor de pilotperiode.
Leergeld 2stromenland is gedurende deze pilotperiode, van 1 augustus 2017 tot en met
31 juli 2018, verantwoordelijk voor de gehele uitvoering van het Kindpakket in de
gemeente Druten en ontvangt hiertoe subsidie.
In december 2017 was er een tussenevaluatie, waarover de raad met een informatienota
is geïnformeerd. In maart 2018 is besloten tot verbreding van het pakket, waarover de
raad ook met een informatienota is geïnformeerd.
Afgesproken is dat er na afloop van de pilot op basis van een evaluatie besloten wordt of
de uitvoering van het Kindpakket Druten vervolgens opnieuw bij Leergeld 2stromenland
wordt belegd.
2.
Doel en doelgroepcriteria pilot Kindpakket Druten
Doel van de pilot Kindpakket Druten is om de drempel voor het aanvragen van een
voorziening voor kinderen in armoede zo laag mogelijk te maken zodat het leidt tot het
ondersteunen van een significant groter aantal kinderen van 4 tot 18 jaar in arme
gezinnen. Ook wordt ingezet op het versimpelen van de toegang en het vergroten van de
bekendheid. Daarom is het Kindpakket samengesteld, waarin de regelingen die voor
kinderen beschikbaar zijn als één arrangement worden gepresenteerd.
Doelgroepcriteria zijn:
kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar die woonachtig zijn bij tenminste één
ouder die in de gemeente Druten woont;
de ouder(s) van deze kinderen hebben een inkomen tot 120% van de van
toepassing zijnde bijstandsnorm, naar boven afgerond.
Tot het inkomen worden in ieder geval loon en uitkeringen die strekken tot
levensonderhoud gerekend. Ook inkomen dat qua aard gelijksoortig is aan
bovengenoemde bronnen geldt als inkomen. Tot het netto inkomen worden geen
heffingskortingen en/of toeslagen gerekend. Ook vindt geen vermogenstoets
plaats.
3.
Inhoud Kindpakket Druten
Gedurende de gehele pilotperiode vanaf aanvang:
1.a.
Bijdragen in schoolkosten (zoals buitenschoolse activiteiten, schoolmateriaal) voor
kinderen in het basisonderwijs.
1.b.
Bijdragen in schoolkosten (zoals buitenschoolse activiteiten, schoolmateriaal) voor
kinderen in het voortgezet onderwijs tot 18 jaar.
1.c.
Bijdragen in kosten aan sport, cultuur en sociale activiteiten (kan bijvoorbeeld
gaan om contributie van een sportorganisatie of aanschaf van zaken die
rechtstreeks verband houden met de uitoefening van de sport).
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Toelichting:

voor 1a tot en met 1c is de gezamenlijke maximale
vergoeding € 225,- per kind per 12 maanden.

2.

Bijdragen in de kosten van zwemlessen voor het behalen van zwemdiploma A in
die gevallen waarin dit niet middels schoolzwemmen aangeboden wordt.
Toelichting: voor 2 gaat het ook om maximaal € 225,- per kind per 12
maanden.

3.

Een laptop voor leerlingen in het voortgezet onderwijs, eens in de vijf jaar voor
één kind per gezin.1
Toelichting: voor 3 geldt de mogelijkheid van ondersteuning met een
laptop tot maximaal € 500,-.
Aanvullend: voor kinderen van 4 tot 12 jaar biedt Leergeld 2stromenland
zelf als extra mogelijkheid een goed werkende en deskundig
opnieuw geïnstalleerde tweedehands desktop aan.

Aanvulling gedurende de periode vanaf de Verbreding Kindpakket (half maart 2018):
Naar aanleiding van de resultaten van de tussenevaluatie, halverwege de pilot, zijn de
mogelijkheden van het Kindpakket Druten verbreed (bovenop bovenstaande) met
aanvullende mogelijkheden van ondersteuning. Kortweg de volgende:
•
Vervoer van school naar zwembad voor het schoolzwemmen
Toelichting: in geval het vervoer van basisschoolleerlingen naar het
schoolzwemmen door ouders niet betaald kan worden.
•

Bijdrage aan de aanschaf van een fiets (samen met een ander fonds) als vervoer
naar een school voor voortgezet onderwijs
Toelichting: indien noodzakelijk omdat de school op afstand en in een
andere plaats is (bijvoorbeeld in geval van speciaal
onderwijs). Een fiets kost € 360,-. Eerst stelt een ander
fonds € 200,- beschikbaar. Aanvullend hierop wordt er €
160,- medegefinancierd vanuit het Kindpakket.

•

Verplichte schoolkosten (kleding e.d.) ook vanuit Kindpakket
Toelichting: verplichte kleding, gymschoenen of bijvoorbeeld een
schoolkluisje kunnen vergoed worden vanuit het Kindpakket. Voor zover
mogelijk vanuit de beschikbare € 225,-. Wanneer dat ontoereikend is kan
het aangevuld worden.

•

Vergoeding van bijlessen
Toelichting: vergoeding van bijlessen indien als noodzakelijk aangegeven
door de school.

•

Verruiming laptopregeling voor kinderen in het voortgezet onderwijs
Toelichting: aanschaf laptop mogelijk voor elk kind op het voortgezet
onderwijs, eens in de vijf jaar (tot maximaal € 500,-).

•

Ondersteuning bij internationale schoolreizen, uitwisselingen en aanschaf ID-kaart
Toelichting: voor kosten van internationale contacten/buitenlandse
schoolreizen kan er tot maximaal € 250,- aanvullend
bijgedragen worden vanuit het Kindpakket. Ondersteuning
kan bovenop de (eerste) ondersteuning van € 250,- uit een
ander fonds via Leergeld 2stromenland. Ook toegevoegd is
de mogelijkheid de aanschaf van een ID-kaart te vergoeden
voor kinderen in het voortgezet onderwijs.

1

Vanaf half maart 2018 is dit niet meer beperkt tot één kind per gezin. Zie de tekst
hierna.
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4.
Uitvoering Kindpakket door Leergeld 2stromenland
Ouders/verzorgers doen een aanvraag. Wanneer ouders een aanvraag doen, bijvoorbeeld
via de knop op de website, het bellen van het telefoonnummer of het inzenden van de
kaart uit de flyer, dan maakt Leergeld 2stromenland een afspraak voor een huisbezoek.
Een medewerker van Leergeld2stromenland, de intermediair, komt bij de aanvragers
thuis en doet de intake. Dit maakt de toegang tot de regelingen gemakkelijker. Het is nu
niet meer nodig om naar het gemeentehuis te komen. Bij dit bezoek wordt de situatie
besproken, voorlichting gegeven, geholpen bij het invullen van de aanvraag en de juiste
formulieren voor de inkomensgegevens. Er wordt met de aanvragers doorgenomen wat
er eventueel nog meer aan mogelijkheden zijn voor ondersteuning binnen het Kindpakket
Druten.
Coördinator(en) beoordelen de aanvraag. Er zijn meerdere mensen bij de beslissing
betrokken. Er is altijd verstrekking van middelen en nooit van geld. Leergeld
2stromenland betaalt altijd rechtstreeks uit aan de betrokken vereniging, winkel, school
of betrokken organisatie. Ook verschaft Leergeld zelf de fietsen en laptops (met
verzekering voor drie jaar) en sluit hierover ook een overeenkomst af met betrokkenen.
Kinderen krijgen dezelfde fiets of laptop. Deze uitvoering van het Kindpakket zorgt
ervoor dat mensen geholpen worden bij het komen tot de ondersteuning en dat die
terecht komt bij de kinderen die deze hulp echt nodig hebben.
5.

Gerealiseerde ondersteuning in de pilotperiode vanuit Het Kindpakket
Druten
Vanuit de beschikbare gelden van het Kindpakket Druten zijn er door Leergeld
2stromenland in de pilotperiode 387 toekenningen (verstrekkingen) gedaan aan 148
verschillende kinderen.
Wanneer we kijken naar het geslacht dan gaat het om 92 jongens en 56 meisjes.
In de pilotperiode verleende Leergeld aan 70 nieuw aangemelde families toekenningen.
Een deel daarvan maakte al wel eerder gebruik van regelingen via de gemeente. Het
totaal aantal gezinnen in de gemeente dat momenteel ondersteund wordt vanuit het
Kindpakket bedraagt 95.
In totaal is er in de pilotperiode voor € 61.050,- vanuit het Kindpakket direct aan
ondersteuning van kinderen uitgegeven.
Ongeveer de helft, te weten € 31.406,- gaat vooral naar het meedoen op school en met
sport en cultuur. Een bedrag van € 28.519,- is besteed voor de laptopregeling. In totaal
is 58 keer een laptop voor kinderen in het voortgezet onderwijs verstrekt. Voor
(bijzondere) zwemlessen werd een bedrag van € 1.125,- toegekend.
Uitgaven in pilotperiode vanuit het Kindpakket Druten
1.School, sport, cultuur
(totaal)
€ 31.406
Aldus onderverdeeld:
Contributie/lesgeld cultuur
€ 3.355
Contributie/lesgeld sport
€ 16.382
Fietsen
€ 2.140
Kleding sport
€ 1.863
Schoolkosten, bijles & reizen
€ 7.341
Schoolreis/kamp
€
325
2. Zwemles (indien geen schoolzwemmen)

€

1.125

3. Laptops leerlingen voortgezet onderwijs
€ 28.519
---------Totaal
€ 61.050
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Budget
In het kader van het Kindpakket Druten is als subsidie
aan Leergeld 2stromenland. Voor:
•
Financiering van regelingen in het Kindpakket
•
Financiering organisatiekosten Leergeld
•
Financiering Communicatiebudget
Totaal:

in totaal € 71.200,- overgemaakt
€ 66.200,€ 3.500,€ 1.500,€ 71.200,-

In de pilotperiode is er € 61.050,- aangewend voor ondersteuning van de kinderen en €
5.000,- aan organisatiekosten en communicatie. Dit betekent het volgende:
Totaal
Af:

€ 71.200,-

Directe ondersteuningskosten kinderen
Organisatie kosten en communicatiebudget

Resterende financiering:

€ 61.050,€ 5.000,€

5.150,-

In de Uitvoeringsovereenkomst ia afgesproken dat subsidie voor het Kindpakket voor
zover dat in de pilotperiode niet verstrekt is, na de verantwoording in het financiële en
inhoudelijke eindverslag, terugbetaald wordt aan de gemeente, waarna besloten wordt
op welke wijze deze gelden beschikbaar blijven voor de doelgroep.
6.
Aanvullende ondersteuning door Leergeld vanuit andere fondsen
Doordat Leergeld de gehele uitvoering van het Kindpakket Druten nu doet, heeft de
organisatie zicht op alle kinderen die onder het Kindpakket vallen en worden deze ook
gemakkelijk bereikt voor extra toekenningen vanuit andere fondsen. Nogal wat fondsen
en ‘goede doelenorganisaties’ doen een beroep op Leergeld 2stromenland voor een juiste
verdeling onder kinderen in armoede. Dan helpt het als je in beeld bent en duidelijk is
dat je tot de doelgroep behoort. Omdat Leergeld 2stromenland de uitvoering van het
Kindpakket Druten in onze gemeente verricht, zijn al deze kinderen in beeld voor
eventuele aanvullende ondersteuningsmogelijkheden.
Leergeld 2stromenland heeft bovenop de 387 toekenningen direct uit de gelden van het
Kindpakket in deze periode nog eens 188 extra toekenningen vanuit andere fondsen
verstrekt aan 117 verschillende kinderen in Druten. Het overgrote deel daarvan gaat
naar kinderen die ook in beeld zijn en ondersteund worden vanuit het Kindpakket. In
totaal is er in deze periode voor een totaal aan € 22.018,- aan aanvullende toekenningen
voor kinderen in Druten vanuit andere fondsen via Leergeld 2stromenland beschikbaar
gesteld.
Bij die extra toekenningen gaat het bijvoorbeeld om het door een ander fonds aanvullen
van kosten van de (bijzondere) zwemlessen, bovenop de gelden vanuit het Kindpakket
omdat dit nu eenmaal meer kost dan € 225,-. Of het gaat om sportkleding op school,
uitwisselingen school, aanschaf van een fiets en bijlessen tot aan het moment dat dit in
het Kindpakket is meegenomen in de verbredingsmaatregelen in maart 2018. Andere
fondsen maken bijvoorbeeld mogelijk dat er op de verjaardag op school getrakteerd
wordt. Het gaat ook om een dagje uit/vakantie of een rugzak met inhoud voor kinderen
die niet op vakantie kunnen. Zo verzorgt Leergeld 2stromenland onder meer aanvullende
ondersteuning dankzij het Nationaal Fonds Kinderhulp, Armoede fonds, Stichting Jarige
Job, Stichting Pepernoot, Vriendenloterij, Air Miles, Linda Foundation, Rotary club,
Rabobank en Roompot. Er is ook een stichting die via Leergeld 2stromenland geld
beschikbaar stelt voor deze kinderen, maar zelf niet met naam genoemd wil worden.
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Leergeld 2stromenland zette 19 tweedehands computers uit voor kinderen op de
basisschool. Deze worden door leerlingen van het REA-college schoongemaakt en
voorzien van extra geheugen. De IT-medewerker van Leergeld 2stromenland bezorgt en
installeert de pc bij de mensen thuis.
7.
Effecten verbredingsmaatregelen vanaf half maart 2018
Dankzij voortschrijdend inzicht, de tijdelijkheid van sommige andere fondsen en de wens
om de door het rijk hiervoor beschikbaar gestelde rijksgelden ook zoveel mogelijk
daadwerkelijk te besteden aan de kinderen waarom het gaat, is er in maart 2018 een
uitbreiding van het Kindpakket gekomen. Leergeld schetst als volgt de effecten hiervan.
Vervoer naar schoolzwemmen
Dankzij de ingevoerde vergoeding voor het vervoer (bus) van basisschool naar het
zwembad kunnen ook deze kinderen mee naar zwemles. Hiervan maakten sindsdien 16
kinderen gebruik. Bijkomend voordeel is dat Leergeld hierdoor ook in contact is gekomen
met nieuwe gezinnen.
Bijdrage aan de aanschaf van een fiets voor school elders in het voortgezet onderwijs
De mogelijkheid van ondersteuning bij de aanschaf van een fiets voor kinderen in het
voortgezet onderwijs leidde tot het bijdragen aan de aanschaf van een tiental fietsen.
Gefinancierd vanuit het Kindpakket in combinatie met een ander fonds. Ook zijn voor een
aantal kinderen in het voortgezet onderwijs de bestaande (eigen) fietsen gerepareerd en
zodanig opgeknapt dat ze weer gebruiksklaar waren.
Vergoeding bijlessen indien noodzakelijk geacht door de school
Bij een mogelijke vergoeding van bijlessen moet de mentor bevestigen dat dit echt nodig
is. Het gaat nogal eens om nieuwkomers. Na de verbreding is er vanuit het Kindpakket
bijles gerealiseerd voor vier kinderen.
Verruiming laptopregeling voor kinderen in het voortgezet onderwijs
Na de verruiming van de laptopregeling zijn er veel laptops geleverd. Uiteindelijk gaat
het in de gehele pilotperiode om het verstrekken van 58 laptops. De verruiming zorgde
voor meerkosten in dit eerste jaar (die ruimte was er nu), maar dit effect neemt de
komende periode af omdat jongeren in het voortgezet onderwijs slechts één keer in de
vijf jaar hiervoor in aanmerking komen. De laptops worden altijd geleverd inclusief een
allrisk verzekering voor drie jaar.
Internationale reizen en uitwisselingen. ID kaart.
Van deze verruiming is nog beperkt gebruik gemaakt (drie kinderen) omdat de meeste
reizen voor de verruiming plaatsvonden. Wel konden een aantal kinderen mee op reis
door het verstrekken van de ID kaart.
8.
Verbreding communicatie en bekendheid Kindpakket Druten
Het communicatieplan leidde onder meer tot een door de gemeente, in samenwerking
met Leergeld 2stromenland, geschreven en ontwikkelde nieuwe flyer Kindpakket Druten,
die door Leergeld 2stromenland breed is uitgezet op tal van plaatsen. Deze is onder meer
te vinden bij huisartsenposten, apotheek, verenigingen, zwembad, bibliotheek en
scholen. In december 2017 zijn er opnieuw flyers bijgedrukt.
De gemeente informeerde per brief alle inwoners -voor zover bij de gemeente bekenddie van een laag inkomen leven. De nieuwe flyer Kindpakket Druten met de
contactgegevens van Leergeld 2stromenland was bijgevoegd.
Er is brede aandacht geweest in lokale en regionale media. Ook is er aandacht aan het
Kindpakket en Leergeld 2stromenland besteed op de gemeentepagina in de Maas &
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Waler. Contacten van Leergeld 2stromenland met de gemeentelijke consulenten Inkomen
en medewerkers van het Sociaal Team zijn geïntensiveerd.
Leergeld 2stromenland informeert actief via haar website (met link naar Kindpakket
Druten) en Facebookpagina. Op Facebook zijn er meer dan honderd cliënten die volgen.
Op deze manier worden er ook nieuwe gezinnen gevonden. Gezinnen ontvangen ook een
digitale nieuwsbrief van Leergeld. Voor cliënten die geen e-mail hebben, wordt de
nieuwsbrief per post verstuurd. Via die nieuwsbrief kan er bovendien aangemeld worden
voor tijdelijke acties van andere fondsen, wat weer bijdraagt aan bredere bekendheid.
Leergeld is waar mogelijk aanwezig op relevante bijeenkomsten die georganiseerd
worden door de gemeente. Zo kwamen er nieuwe aanmeldingen na een (door gemeente
en Leergeld gezamenlijk geïnformeerde) bijeenkomst voor vrouwen met een migratieachtergrond. Hierbij waren tolken aanwezig. Die middag leverde nieuwe gezinnen op.
Zo was Leergeld ook aanwezig op de door de gemeente georganiseerde
voorlichtingsavond over de collectieve ziektekostenverzekering.
In juni 2018 zijn er nieuwe geplastificeerde posters van Leergeld (landelijke campagne)
verspreid op scholen, kinderdagverblijven, openbare gebouwen en ruimten met een
wachtkamer. Ook flyers van het Kindpakket Druten gingen weer mee. Op die manier
maakt Leergeld 2stromenland gebruik van het behoren bij een landelijke organisatie.
Over de campagne ook informatie in veel lokale en landelijke kranten. Zo hangt bij de
voetbalverenging de poster: ‘Wil je op voetbal? Regel het met Leergeld.’ Met regelmaat
worden de posters vernieuwd. De landelijke organisatie van Leergeld is dit jaar
uitgenodigd op RTL, SBS en NPO en dat is ook goed voor de vindbaarheid van de lokale
organisatie en daarmee voor het Kindpakket Druten.
Leergeld 2stromenland was direct betrokken bij het maken van nieuwe filmpjes, die
onderdeel zijn van de nieuwe landelijke campagne van de organisatie en die zijn gefilmd
in het kantoor van Leergeld 2stromenland. Jochem van Gelder, lid van het Comité van
Aanbeveling van Leergeld 2stromenland, is hiervoor ingeschakeld.
Het feit dat Leergeld ook bemiddelt voor ander fondsen leidt tot nieuwe contacten met de
doelgroep en daarmee tot de mogelijkheid om ze te betrekken bij het Kindpakket.
Een klein onderzoek van de gemeente onder relevante organisaties laat zien dat de
bekendheid van het Kindpakket Druten en Leergeld 2stromenland groot is. Scholen in het
basis- en voortgezet onderwijs, het zwembad en Meervoormekaar geven aan dat het
Kindpakket Druten bij de organisatie bekend is, dat bekend is wie er een beroep op
kunnen doen, wat Leergeld 2stromenland doet en dat ze bekend zijn met de flyer.
Scholen in het basis- en voortgezet onderwijs zijn actief geïnformeerd. Leergeld
2stromenland en de gemeente trekken hierbij ook wel gezamenlijk op. Gezamenlijk is het
directeurenoverleg van de scholen geïnformeerd over het Kindpakket.
Scholen schrijven steeds vaker over het Kindpakket en Leergeld in hun communicatie
naar ouders. Zo wordt er in het augustusnummer van het Ouderbulletin van het Pax
Christi College, het eerste nummer van het nieuwe schooljaar 2018-2019, ruim aandacht
besteed aan Leergeld 2stromenland. Op de kennismakingsavonden op deze school
(september 2018) van ouders met de nieuwe mentoren kunnen ouders de flyer
meenemen en wordt er aandacht besteed op het digibord.
Leergeld 2stromenland heeft intensief contact met de basisscholen. Leraren verwijzen
ouders steeds vaker naar Leergeld en wordt er bij betalingsproblemen verwezen naar de
mogelijkheid van het inschakelen van Leergeld 2stromenland.
Voor leraren van de basisscholen in onze gemeente organiseerde Leergeld 2stromenland
op De Kubus een bijeenkomst over armoede. Aan de hand van cursusmateriaal is
geoefend en gesproken over het herkennen en bespreekbaar maken van armoede in
gezinnen.
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In het begin van het nieuwe schooljaar 2018 krijgt Leergeld de gelegenheid om ook alle
mentoren van het Pax Christi College te informeren. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt
van een digitale cursus hoe om te gaan met armoede.
Naast het onderwijs onderhoudt Leergeld 2stromenland vele contacten met relevante
organisaties om de doelgroep te bereiken.
Op zich los van het Kindpakket Druten, maar illustratief voor de focus van Leergeld zijn
de plannen om ook hulp te bieden na het 17e levensjaar. Nu krijgen jongeren tot en met
het 17e levensjaar de hulp die ze nodig hebben. Wanneer deze jongeren 18 jaar worden
valt alle ondersteuning in een keer weg. Leergeld 2stromenland wil zelf in de toekomst
aan jongeren van 18 tot 21 jaar ondersteuning verzorgen.
9.
•

Samenvatting, weging en conclusie
HOOFDDOELSTELLING:

De drempel voor het aanvragen van een voorziening
voor kinderen in armoede zo laag mogelijk te maken

Toelichting:
Voorafgaand aan de pilot wilden we komen tot een significant groter aantal kinderen van
4 tot 18 jaar in arme gezinnen, waarvoor ondersteuning verstrekt wordt. Dit
concretiseerden we vooraf door als doel te formuleren dat er aan het eind van de
pilotperiode aan 160 (unieke) kinderen een bijdrage wordt verstrekt vanuit het
Kindpakket. Dit zou een verdubbeling betekenen van het aantal kinderen dat
ondersteund wordt: van (naar schatting) 80 kinderen naar 160 kinderen.
Resultaat
Er is sprake van een aanzienlijke toename van het aantal kinderen in een situatie van
armoede dat bereikt wordt en ondersteuning krijgt van het Kindpakket Druten. De pilot
leidde weliswaar nog (net) niet tot een verdubbeling van het aantal kinderen dat bereikt
wordt, maar wel tot een significante toename van het aantal toekenningen aan kinderen
in de gemeente Druten: van 80 naar 148 verschillende kinderen. Uiteraard ligt hier niet
één, maar liggen hier meerdere oorzaken aan ten grondslag zoals het komen tot één
pakket, één uitvoerende organisatie en extra inzet op communicatie en verbreding.
•

DOELSTELLING:

Bekendheid van de mogelijkheden voor ondersteuning
van kinderen in armoede is vergroot. Kindpakket
Druten (de mogelijkheden voor kinderen in armoede)
is bekend bij relevante organisaties en scholen

Resultaat:
Leergeld 2stromenland verrichtte veel inspanningen (zelfstandig en gezamenlijk met de
gemeente) om nieuwe wegen aan te boren en te realiseren om de bekendheid van het
Kindpakket te vergroten;
- De bekendheid van de regelingen is in de pilotperiode vergroot. Dit komt met
name naar voren bij een aantal scholen, waarmee de organisatie nauw contact
heeft. Er is nog wel verdere verbetering mogelijk en het is belangrijk hierop te
blijven inzetten.
- Leergeld 2stromenland verspreidde actief de nieuwe flyer van het Kindpakket;
- Er is ingezet op contacten met organisaties en scholen door onder meer
schoolbezoek, ophangen van posters/informatiemateriaal, korte lijnen en
bijeenkomst voor leraren op school.
•

DOELSTELLING:

De hiervoor beschikbaar gestelde rijksgelden komen
zo veel mogelijk ten goede aan de directe
ondersteuning van de kinderen, waarom het gaat
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Resultaat:
Van de ontvangen rijksgelden voor kinderen in armoede is slechts een klein gedeelte
gegaan naar andere posten dan de kinderen waar het om gaat. De overheadkosten voor
de uitvoering zijn laag omdat Leergeld 2stromenland een vrijwilligersorganisatie is en ook
ondersteund wordt vanuit verschillende andere fondsen (bijvoorbeeld waar het gaat om
huisvesting). Naar uitvoeringskosten ging slechts 5 procent van het aangewende budget.
Hierdoor gaat een zeer groot deel van de door het rijk beschikbaar gestelde gelden voor
kinderen in armoede ook daadwerkelijk naar de kinderen (waar andere gemeenten soms
kiezen voor het inschakelen van een commerciële organisatie met beduidend hogere
uitvoeringskosten).
•

RELEVANTE OVERIGE RESULTATEN PILOT

>

Er is één loket (uitvoeringsorganisatie)voor alle informatie en aanvragen
gerealiseerd
Toelichting: Leergeld 2stromenland realiseerde één duidelijk loket voor het Kindpakket
Druten. Steeds meer inwoners weten Leergeld 2stromenland te vinden. De nieuwe flyer
Kindpakket Druten is breed verspreid. Op de website is de toegang naar het Kindpakket
Druten duidelijk. Er zijn korte lijnen met relevante organisaties. De periode tussen
aanvraag en toekenning (servicenorm) is maximaal 14 dagen.
>

Leergeld 2stromenland brengt aanvullend veel meer ondersteuning voor kinderen
die ook gebruik maken van het Kindpakket Druten
Door de contacten van Leergeld 2stromenland met andere fondsen/organisaties realiseert
Leergeld 2stromenland veel aanvullende mogelijkheden voor kinderen in armoede in
onze gemeente. Aanvullend aan het Kindpakket Druten en/of in samenhang verstrekte
Leergeld in de pilotperiode nog eens 188 keer aanvullende ondersteuning verstrekken
aan 117 verschillende kinderen.
10.
Aandachts- en verbeterpunten
Op dit moment onderkennen we de volgende aandachtspunten voor de komende periode.
●

Meer kinderen: de doelgroep van het Kindpakket blijft groter dan het huidige
bereik; het blijft nodig om in te zetten op het bereiken van meer kinderen in
armoede. Bijvoorbeeld op het doorbreken van eventuele schaamte.

●

Meisjes: voor meisjes uit gezinnen met een migratie-achtergrond blijkt
ondersteuning vanuit het Kindpakket niet altijd vanzelfsprekend.

●

Bereiken bewoners met een migratieachtergrond: gezien het belang van het
bereiken van de doelgroep en de positieve resultaten is het goed om de door
gemeente en Leergeld 2stromenland gezamenlijke informatiemiddag voor
vrouwen met een migratieachtergrond te herhalen.

●

Mogelijke nieuwe keuzes in het Kindpakket: afgelopen jaar is er veel geld in de
(verruiming van) de laptopregeling gaan zitten, maar dit komt door de invoering.
Gezien de termijn van aanvragen (eens in de 5 jaar) gaat het aantal aanvragen
voor een laptop omlaag, waardoor er ruimte ontstaat voor andere keuzes binnen
het Kindpakket. Te denken valt aan:
Verbreding fietsaanschaf: op dit moment wordt er meegefinancierd aan
een fiets wanneer een leerling in het voortgezet onderwijs ver moet fietsen
naar de school in een andere plaats. Ook leerlingen die in Druten naar
school gaan moeten soms ver lopen. Overwogen wordt om ook bij te
dragen aan een fiets wanneer de school in Druten staat.
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Fiets ook voor kinderen tot en met 12 jaar: er komen verzoeken binnen
voor ondersteuning bij de aanschaf van een fiets voor kinderen in het
basisonderwijs. Er is nu geen mogelijkheid voor het (mee)financieren van
een fiets voor kinderen op de basisschool. In de toekomst wordt overwogen
of een fiets voor kinderen in de basisschoolleeftijd aan het Kindpakket
toegevoegd wordt. Bij eventueel organiseren wordt rekening gehouden met
de groei van kinderen.
Mogelijkheid ondersteuning kinderen met een kledingpakket: goede kleding
is belangrijk. Er is een mogelijkheid om met een door Leergeld te
verstrekken code te komen tot de keuze van een winterpakket (onder meer
winterjas, broek en trui).

11.
Kindregeling in Wijchen
In Wijchen is vanaf half juni 2017 de Kindregeling Wijchen van kracht. Deze verschilt van
de werkwijze in Druten in uitvoering en vorm. Kortweg een aantal van de belangrijkste
verschillen:
o Huishoudens worden ondersteund tot een inkomen tot 110 procent.
o De gemeente verricht de uitvoering van de Kindregeling. Aanvragers
komen hiervoor naar het gemeentehuis.
o Er is ondersteuning door het verstrekken van (verschillende)
geldbedragen, waarvan vervolgens 75% van het toegekende
geldbedrag met bewijzen (bonnetjes) verantwoord moet worden
waaraan het uitgegeven is.
o Omdat er geen schoolzwemmen is wordt ook de zwemles voor diploma
A vergoed.
In Wijchen wordt in september 2018 een beslisnota over de Kindregeling aan de raad
voorgelegd, waarin voorgesteld wordt het vastgesteld beleid voor de Kindregeling
Wijchen voort te zetten, met als wijzigingen een verhoging van de inkomensgrens naar
120%, in 2019 een budget van € 5.000,- voor publiciteit en 0,1 fte extra formatie.
12.
Eindconclusie
Leergeld 2stromenland is een vrijwilligersorganisatie met een goede organisatie en
aangesloten bij de landelijke organisatie van Leergeld. Op grond van de evaluatie is er
voldoende reden om op de ingeslagen weg voort te gaan. Er is een significante toename
van het aantal kinderen dat bereikt wordt met het Kindpakket Druten. De inzet op
toenemende contacten van Leergeld 2stromenland met het onderwijs en andere
organisaties geeft vertrouwen. Er wordt zichtbaar geïnvesteerd in het benaderen van de
doelgroep en de rol van onderwijzers in het contact met ouders/verzorgers.
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