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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. 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. Leergeld 2stromenland is gedurende deze pilotperiode
verantwoordelijk voor de gehele uitvoering van het Kindpakket in de gemeente Druten. Hiermee
gebeurt de uitvoering van de ondersteuning van kinderen in armoedesituaties niet meer direct door de
gemeente, maar door een andere organisatie.
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. Door middel van het verstrekken
van een vergoeding voor bijzondere schoolkosten, deelname aan sociaal-culturele, educatieve en
sportieve activiteiten. En in sommige gevallen zwemles en/of de aanschaf van een computer voor
school. Hiertoe zijn in het Kindpakket de vergoedingsmogelijkheden als één pakket opgenomen. Ook is
ingezet op het versimpelen van de toegang en het vergroten van de bekendheid van het Kindpakket
Druten.
Naar aanleiding van de resultaten van de tussenevaluatie, halverwege de pilot, zijn in maart 2018 de
mogelijkheden van het Kindpakket Druten verbreed met nieuwe mogelijkheden van ondersteuning.
Over de tussenevaluatie en verbreding is de raad beide keren door middel van een informatienota
geïnformeerd.
Rapportage Evaluatie Kindpakket Druten
In bijlage 1 kunt u kennis nemen van de Rapportage Evaluatie over de pilotperiode.
Hierna volgt een overzicht van de hoofdlijnen.
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Aantal bereikte kinderen
Vanuit de beschikbare gelden van het Kindpakket Druten zijn er door Leergeld 2stromenland in de
pilotperiode 387 toekenningen (verstrekkingen) gedaan aan 148 verschillende kinderen in de
gemeente Druten.
Budget/financiering
Voor de bestrijding van armoede onder kinderen ontvangen we van het rijk vanaf 2017 structureel , in
ieder geval tot aan de landelijke evaluatie in 2021, jaarlijks middelen (ook wel de Klijnsmagelden
genoemd). In 2017 ging het om € 71.628,- Dit is aangewend voor de financiering van de pilotperiode.
In 2018 gaat het om € 73.337,- en vanaf 2019 om € 67.851,In de pilotperiode is er voor € 61.050,- vanuit het Kindpakket direct uitgegeven aan ondersteuning van
de kinderen.
Een groot deel van het Kindpakket, te weten € 31.406,- is besteed aan contributie/lesgeld van sport- en
cultuurorganisaties. Een bedrag van € 28.519,- is besteed aan de laptopregeling voor leerlingen in het
voortgezet onderwijs. In totaal is 58 keer een laptop voor kinderen in het voortgezet onderwijs
verstrekt. Voor (bijzondere) zwemlessen werd een bedrag van € 1.125,- toegekend.
Naast de kosten van het opmaken en drukken van de flyers is er ook een bedrag van € 5.000,beschikbaar gesteld voor organisatiekosten, uitvoering en communicatie.
Omdat Leergeld 2stromenland een vrijwilligersorganisatie is, ondersteund door meerdere fondsen, zijn
de kosten aan overhead zeer laag.
Kinderen in beeld; aanvullende ondersteuning via Leergeld 2stromenland
Doordat Leergeld 2stromenland de gehele uitvoering doet, heeft de organisatie zicht op alle kinderen
die onder het Kindpakket vallen en worden die ook gemakkelijk bereikt voor extra toekenningen vanuit
andere fondsen. Leergeld 2stromenland heeft bovenop de 387 toekenningen uit de gelden van het
Kindpakket in deze periode nog eens 188 extra toekenningen vanuit andere fondsen verstrekt aan 117
verschillende kinderen in Druten. Leergeld 2stromenland vraagt soms bij een ander fonds
ondersteuning aan, die niet (volledig) vergoed wordt vanuit het Kindpakket. Het gaat ook om giften
vanuit andere fondsen/organisaties voor deze doelgroep. Het overgrote deel daarvan gaat naar
kinderen die ook in beeld zijn en ondersteund worden vanuit het Kindpakket. Hiermee worden
kinderen uit Druten nog eens extra voor een totaalbedrag van € 22.018,- ondersteund.
Verbreding Kindpakket in maart 2018
Door voortschrijdend inzicht, de tijdelijkheid van ondersteuning 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 besloten tot uitbreiding van de
mogelijkheden in het Kindpakket Druten. Dit leidde er onder meer toe dat het vervoer naar het
zwembad (schoolzwemmen) voor enkele tientallen kinderen op de basisschool vergoed werd,
waardoor zij toch meededen. Verder kreeg een aantal jongeren in het voortgezet onderwijs een
bijdrage voor een fiets of de mogelijkheid tot het volgen van bijles. Voor een aantal jongeren in het
voortgezet onderwijs werd de eigen fiets weer gebruiksklaar gemaakt (reparaties). Gezien het
invoertijdstip van de ondersteuning bij internationale schoolreizen is hiervan nog maar beperkt gebruik
gemaakt. De verruiming van de laptopregeling leidde tot een grote toename van het aantal verstrekte
laptops. Dit laatste effect van toename is tijdelijk omdat het gaat om een laptop die slechts eens in de
vijf jaar aan dezelfde jongere verstrekt wordt.
Brede communicatie
De bekendheid van het Kindpakket Druten is sterk gegroeid. De flyer is breed verspreid. Leergeld
2stromenland heeft contacten met scholen en andere relevante organisaties uitgebreid en
geïntensiveerd. Dit zien we bijvoorbeeld terug in de aandacht voor Leergeld 2stromenland in het
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eerste nummer van het Ouderbulletin (nieuwe schooljaar 2018-2019) van het Pax Christi College.
Leergeld maakt daarbij ook gebruik van bijvoorbeeld Facebook. Ook organiseert Leergeld
2stromenland bijeenkomsten voor leraren op scholen in onze gemeente, waar het gaat over het
komen tot handvaten om armoede te signaleren en ondersteuning bij ouders bespreekbaar te maken.
Het feit dat Leergeld ook actief is voor veel andere fondsen leidt op die manier tot meer contacten met
nieuwe families.
Leergeld 2stromenland is nauw betrokken bij de huidige landelijke campagne van Leergeld. Bovendien
draagt de toegenomen zichtbaarheid van de landelijke organisatie in de media ook bij aan de
bekendheid van de lokale organisatie en daarmee aan het Kindpakket.
Aandachts- en verbeterpunten
• Nog altijd wordt een deel van de mogelijke doelgroep niet bereikt. Soms geven ouders aan het net te
redden en doen daarom geen aanvraag. Maar ook schaamte speelt een rol. Actieve inzet op het
vergroten van het bereik blijft nodig.
• Op dit moment krijgen leerlingen in het voortgezet onderwijs (samen gefinancierd met een ander
fonds) een fiets voor vervoer naar school wanneer die buiten de gemeente ligt (bijvoorbeeld speciaal
onderwijs). Er blijkt echter ook behoefte aan een fiets voor vervoer naar school wanneer de jongere in
de gemeente naar school gaat en op een behoorlijke afstand van school woont.
• Steeds vaker komt het verzoek naar voren of er ook wordt bijgedragen aan een fiets voor kinderen in
het basisonderwijs; dit is nu geen onderdeel van het Kindpakket Druten.
• Het meedoen van meisjes uit gezinnen met een migratieachtergrond blijkt niet altijd
vanzelfsprekend.
Samenvatting weging, argumentatie en richting
De hoofddoelstelling van de pilot is: de drempel voor het aanvragen van een voorziening voor kinderen
in armoede zo laag mogelijk te maken en meer kinderen bereiken. Dit hebben we voorafgaand
geconcretiseerd door erop in te zetten 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.
Er is sprake van een significante toename van het aantal bereikte kinderen voor het Kindpakket: van
80 naar 148 verschillende kinderen. De pilot leidde hiermee weliswaar (net) niet tot een verdubbeling
van het aantal kinderen dat ondersteund wordt, maar wel tot een grote toename van het aantal
bereikte kinderen. Uiteraard liggen hier meerdere oorzaken aan ten grondslag zoals één pakket, één
uitvoerende organisatie, inzet op communicatie en verbreding.
Daarnaast wilden we vooral de bekendheid van de mogelijkheden voor ondersteuning van deze
kinderen vergroten en bekend doen zijn bij relevante organisaties en scholen. En versimpeling van de
toegang bereiken.
De bekendheid van beschikbare regelingen voor deze kinderen is in de pilotperiode vergroot. Dit komt
ook naar voren in een kleine steekproef bij relevante organisaties. Met name bij scholen is de
bekendheid groot. Er is nog wel verdere verbetering mogelijk en het is belangrijk hierop te blijven
inzetten.
Het feit dat er een medewerker van de organisatie thuiskomt om samen de formulieren door te nemen
en in te vullen maakt de toegang gemakkelijker. Voor een aanvraag hoef je niet meer naar het
gemeentehuis.
Tevens constateren we dat:
er met het Kindpakket Druten in onze gemeente één duidelijk pakket is gerealiseerd met
regelingen voor kinderen in armoede
er met de uitvoering door Leergeld 2stromenland één loket is gerealiseerd (voorheen
verschillende organisaties)
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Leergeld 2 stromenland een korte periode tussen aanvraag en toekenning weet te realiseren
alle ondersteuning gerealiseerd wordt door het verstrekken van middelen (geen geld of
bonnen)
de door het rijk beschikbaar gestelde gelden voor kinderen in armoede vrijwel volledig gaan
naar de directe ondersteuning van de kinderen om wie het gaat omdat er geen hoge
(commerciële) uitvoeringskosten betaald worden (waar andere gemeenten soms voor kiezen)
Leergeld 2stromenland een vrijwilligersorganisatie is die blijk geeft van deskundigheid,
daadkracht en profiterend van de ondersteuning van de landelijke organisatie van Leergeld
Leergeld 2stromenland ook veel aanvullende ondersteuning realiseert voor kinderen die ook
gebruik maken van het Kindpakket Druten

Conclusie
De evaluatie leidt tot de conclusie dat er middels het Kindpakket Druten, belegd bij Leergeld
2stromenland, een significant groter aantal kinderen is bereikt. Gerealiseerd is één loket, één pakket
en ontvangen ondersteuning niet in geld maar in middelen. De bekendheid van de mogelijkheden tot
ondersteuning van kinderen in situaties van armoede nam toe, al blijft inzet op het bereiken van de
gehele doelgroep een belangrijk aandachtspunt. De inzet en actuele initiatieven van Leergeld
2stromenland leiden tot vertrouwen dat Leergeld 2stromenland actief voortbouwt op de ingeslagen
weg.

Burgemeester en wethouders van Druten,
de secretaris,
de burgemeester,

mr. drs. A.J.E.M. Buise-Jansen
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