Bijlage: Toelichting op de Alliantie Kinderarmoede
Werkwijze van de Alliantie Kinderarmoede
De Alliantie Kinderarmoede wordt gelanceerd op 26 maart 2019. De locatie wordt nader bepaald.
We nodigen u van harte uit deze lancering bij te wonen. Tijdens dit persmoment zetten alle
partners hun handtekening onder de gezamenlijke belofte.
Partner worden van de Alliantie betekent dat u een podium krijgt bij de lancering en veel
nieuwe partners ontmoet waarmee u impactvolle stappen kunt zetten om kinderarmoede te
bestrijden.
Van partners van de Alliantie verwachten wij dat zij:
• op een A4-tje aangeven welke concrete activiteiten zij gaan uitvoeren in relatie tot de
belofte in de pledge;
• actief bijdragen aan de Alliantie;
• aanwezig zijn bij de lancering en de pledge ondertekenen;
• zelf minstens één nieuwe partner aandragen;
• deelnemen aan de monitor om effecten in beeld te brengen.

Voorbeelden van activiteiten vanuit de Alliantie Kinderarmoede

1. Wij signaleren armoede, maken dit bespreekbaar en weten welke andere organisaties
betrokken kunnen worden bij de oplossing ervan.
Om dit te bereiken trainen we onze medewerkers hoe zij dit het beste kunnen doen,
zodat zij kinderen en hun ouders1 kunnen verwijzen naar organisaties die betrokken
kunnen worden.
• Binnen drie jaar zorgen we er samen met het programma Gelijke Kansen van OCW voor
dat onderwijsprofessionals de nieuw ontwikkelde handreiking kennen en toepassen.
• We zorgen ervoor dat armoede binnen gezinnen effectief gesignaleerd en bespreekbaar
wordt gemaakt. Professionals zijn toegerust goed te luisteren en aan te sluiten bij het
gezin. Hierbij hebben zij bewust aandacht voor chronische stressoorzaken, het
verbeteren van gezondheidsvaardigheden en het versterken van dat wat goed gaat. De
professional die verwijst, is te allen tijde verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het
verloop van de begeleiding door anderen. Regelmatig laten we de kinderen en gezinnen
reflecteren op onze aanpak.
2. Wij doen wat in onze mogelijkheid ligt om de gevolgen van armoede binnen gezinnen
op te lossen.
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Bij ‘ouders’ moet gelezen worden: ouders/verzorgers

• Wij zorgen gezamenlijk voor effectieve oplossingen op korte én op lange termijn. Hierbij
valt te denken aan het aanbieden van handvatten aan kinderen en ouders om mee te
kunnen doen, materialen voor bijvoorbeeld sportclubs, ontbijt voor school en een
betalingsregeling bij de zorgverzekering.
Wij werken actief samen en laten zien wat werkt.
Als coalitie zoeken we actief de samenwerking op. We delen elkaars expertise, laten aan
kinderen, ouders en elkaar zien wat we doen en vieren we successen. Ook stellen we
onze kennis proactief ter beschikking aan iedereen die hiermee aan de slag wil.
• We winnen adviezen in bij Raden van kinderen voor het signaleren en bespreekbaar
maken van armoede onder kinderen.
• We stimuleren dat gemeenten kinderen en hun ouders actief bevragen en hun input
gebruiken bij beleidsvorming.
• Om beter aan te sluiten bij kinderen en ouders zorgen we voor een prominentere rol van
ervaringsdeskundigen op het gebied van kinderarmoede en sociale uitsluiting, zodat zij
een rol vervullen als brugfunctionaris. Binnen drie jaar zijn er minimaal 100
ervaringsdeskundigen bijgekomen die hun rol goed kunnen vervullen.
• We sluiten aan bij het actieprogramma Kansrijke start van VWS om te versterken in
plaats van te versnipperen in aandacht en middelen.

