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    Afdeling Rheden-Rozendaal 

 

 

 

Verslag bijeenkomsten “Samen de armoede te lijf”  

De PvdA Rheden heeft in een tweetal bijeenkomsten 2017 aandacht gevraagd voor de 

bestrijding van armoede onder kinderen. 

Aanleiding:  

Volgens de opgave van de gemeente bij de beantwoording van raadsvragen zijn er 

1200 kinderen in ons mooie Rheden die in armoede opgroeien! En dat vinden we als 

PvdA onacceptabel. Reden genoeg om tijdens de begrotingsbehandeling in november 

2016, armoede op de agenda te zetten en daarvoor weer een motie in te dienen.  

Deze motie had als doel om de gemeente een plan op te laten stellen om armoede 

onder kinderen nog beter te bestrijden. Want elk kind dat opgroeit in armoede is er 

één te veel. Staatsecretaris Jetta Klijnsma had namelijk structureel 100 miljoen euro 

extra vrijgemaakt om de armoede onder kinderen te bestrijden. Dit geld moet 

rechtstreeks in natura terecht komen bij kinderen in vorm van bijvoorbeeld een 

kledingpakket, schoolreisje, verjaardag, fiets, gratis OV, laptop of zwemles. Om het 

extra rijksgeld binnen te kunnen halen moesten gemeenten daarvoor wel een 

concreet en aanvullend plan bij het Rijk indienen. Tijdens de begrotingsbehandeling 

gaf het college aan dat er voldoende wordt gedaan aan de bestrijding van armoede 

onder kinderen en dat er geen extra plan gemaakt zou worden. Geen plan, geen geld 

en in feite werd op dat moment gezegd, dat de extra Klijnsma-gelden niet nodig 

waren in Rheden. Een groot deel van de raad was het hier mee eens, onze motie 

haalde het dan ook niet. Voor de PvdA onverteerbaar dat geld om de armoede te 

bestrijden op de plank in Den Haag zou blijven liggen1). Tijd voor actie om de 

armoede en de gevolgen daarvan met ouders, kinderen en verschillende organisaties  

te bespreken!!! 
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We zijn onze campagne  “ Samen de Armoede te lijf” met Jetta Klijnsma begonnen op 

woensdag 8 maart 2017 in de Poort in Velp-Zuid. Deze bijeenkomst werd door ca. 40 

personen w.o. bewoners en instellingen goed bezocht. Ook de kinderen waren 

natuurlijk van de partij, via hun tekeningen, legden ze aan ons uit wat ze verstaan 

onder armoede en wat het voor ze betekent als er te weinig of geen geld thuis is voor 

eten, kleding,  andere spulletjes en om leuke dingen te doen. Hun verhaal bij de 

tekeningen en het verhaal van een vrijwilligster, dat sommige kinderen zonder eten 

op de speelzaal komen,  kwam hard aan bij de staatssecretaris en de aanwezigen.   

 

 

 

 

 

Iedereen was na afloop van mening, er wordt het nodige gedaan en aangeboden, 

maar niet iedereen wordt bereikt en onduidelijk is of het voorziet in de vraag en 

behoefte van een ieder. Het huidige armoedebeleid moet anders, het kan beter en 

makkelijker. Ieder kind en jongere moet tenminste over de basisvoorzieningen 

beschikken,  ze verdienen een gelijke kans in hun leven! 

Op zaterdag 8 april heeft de PvdA Rheden haar tweede interactieve bijeenkomst  

gehouden over armoede onder kinderen. Een aantal instellingen konden helaas aan 

deze tweede bijeenkomst niet deelnemen. 

De middagbijeenkomst werd geopend door Sander van Bodegraven die in zijn 

inleiding aangaf geschrokken te zijn van het grote aantal kinderen dat in Rheden in 

armoede opgroeit. Deze kinderen kunnen vaak niet deelnemen aan activiteiten waar 

zij als kind recht op hebben. Sander vroeg Gea waarom deze bijeenkomst? Gea gaf 

aan dat de PvdA wil dat alle kinderen mee kunnen doen in onze samenleving. Het 

leven in armoede zorgt er voor dat gezinnen en kinderen in het dagelijks leven 

 

Mickey (13):”Het is niet leuk 

thuis te zitten als je weet dat 

andere iets leuks aan het doen 

zijn dat jij niet kan betalen” 

....”Ik kan moeilijk tegen de juffrouw 

zeggen dat ik geen geld heb voor het 

schoolreisje? Ik zeg gewoon dat mijn 

dochter ziek wordt in de bus”. 

…”Ik ga niet dood aan de armoede, het is 

gewoon waardeloos en je voelt je 

machteloos, omdat het me maar niet lukt 

om uit deze situatie te komen.” 
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worstelen en aan de zijlijn staan. Dit vinden wij in een rijk land als Nederland 

onacceptabel. Daarom deze bijeenkomsten, daarom deze korte presentatie.    

 

Stichting Leergeld geeft aan dat ze gezinnen ondersteunt met kinderen tussen de 4 

en 18 jaar. Vorig jaar zijn er 282 gezinnen ondersteunt. Zij hebben 35 vrijwilligers die 

huisbezoeken afleggen. Zij staan in contact met de gemeente en geven aan dat er een 

behoorlijk aanbod aan voorzieningen is, maar dat deze moeilijk te vinden zijn voor 

mensen die deze nodig hebben. Ook blijkt dat gezinnen die (net) boven sociaal 

minimum (boven120%) zitten het erg zwaar hebben. Zij vallen buiten veel regelingen 

en dit zorgt ook in deze gezinnen voor armoede onder kinderen. Het extra geld van 

Klijnsma is absoluut welkom. In sommige gevallen voldoet ook het aanbod niet aan de 

vraag: Er worden geen laptops verstrekt, maar computers waar scholieren niets mee 

kunnen omdat  leerlingen tegenwoordig een Iphone en een laptop moeten hebben (de 

school verwacht dit zelfs van de leerling). Iedere gemeente heeft ook zijn eigen 

armoedebeleid. Ook is het maar de vraag of met de voorzieningen die er zijn  ieder 

gezin, kind of jongere wordt bereikt of dat het aanbod aansluit op de behoefte.  

Stichting Armoede en de vertegenwoordiging van de Dierense speeltuin komen 

met een vergelijkbaar verhaal. Mensen schamen zich en daarom is er vaak sprake van 

onzichtbare armoede. Ook de andere aanwezigen of organisatie geven aan dat  veel 

mensen de weg naar de gemeente niet weten te vinden, of weten welke voorzieningen 

er voor hen zijn. Als dat niet goed gecommuniceerd wordt en laagdrempelig en actief 

wordt aangeboden dan worden de voorzieningen onvoldoende benut. Het is ook maar 

de vraag of dat wat er nu voor de kinderen en jongeren wel aansluit op waar ze echt 

behoefte aan hebben. 
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De inspiratietafels: 

De bedoeling was met 4 inspiratietafels aan de slag te gaan. Uiteindelijk zijn dat er 

drie geworden. Aan de inspiratietafels hebben we aan de hand van kanskaarten en 

mogelijke vouchers de problematiek en aanvullende voorzieningen voor het 

kindpakket besproken en gezocht naar kansen, oplossingen en inspirerende ideeën.    

Op dit moment zijn er vele ‘goede’ regelingen om armoede onder kinderen te 

bestrijden, de gemeente Rheden heeft een ruimhartige regeling,  maar loopt met een 

goed uitgerust kindpakket niet bepaald voorop. Andere gemeenten maken daar meer 

werk van. Dat moet in Rheden ook anders en beter.  

We noemen een aantal voorzieningen die in Rheden worden geboden: 

- De gelrepas zorgt voor korting op bijvoorbeeld de contributie. Vanuit de 

gemeente wordt aangegeven dat er continu gekeken wordt op welke wijze het 

aanbod vergroot kan worden.  

- Jeugdsportfonds betaalt de contributie en eventuele sportkleding/ attributen tot 

een maximaal bedrag van € 225,- per jaar. Mocht er na het betalen van de 

contributie geld over zijn van deze € 225,-, dan is het mogelijk om voor 

maximaal € 90,- sportkleding/ attributen te vergoeden.    

- Stichting leergeld ondersteunt gezinnen zodat kinderen/jongeren o.a. mee 

kunnen op een ‘grote reis’ op de middelbare school of op kamp in groep 8. 

Leergeld kan ook zorgen voor een goede fiets. Er is veel behoefte aan Iphone, 

laptops voor het voortgezet onderwijs, maar die kunnen door Leergeld nu 

onvoldoende geleverd worden. 
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Problematiek & Oplossingen: 

Omdat de kennis ontbreekt worden de voorzieningen of instellingen onvoldoende 

benut. In de bijeenkomst wordt ook duidelijk  dat organisatie die zich met armoede 

bezig houden,  elkaar niet kennen of weten te vinden. De onderlinge samenwerking 

en afstemming tussen de verschillende instanties of particuliere initiatieven is dan ook 

een aandachtspunt. Een aanvraag indienen is ook niet altijd gemakkelijk. Dat moet 

sneller en eenvoudiger. Ook lopen de aanvragen veelal via websites, maar veel 

mensen hebben thuis geen computer of internet. 

- Bied een overzicht van alle regelingen en zorg dat deze goed vindbaar, 

eenvoudig en toegankelijk zijn; 

- Bied een telefoonnummer of in de dorpen een fysiek loket aan waarop 

aanvragen kunnen worden ingediend; 

- Bied maatwerk aan op basis van de leeftijdsfase van het kind, de jongere of de 

jong volwassene; 

- Sluit aan bij de wensen van de gezinnen. Zorg dat er goed uitgevraagd wordt 

waar (echt) behoefte aan is bij het kind of de jongere; 

- Kijk of het aanbod van voorzieningen nog passen bij deze tijd of wat het 

onderwijs van hun leerlingen vraagt; 

- Kijk of er geen andere en  betere oplossingen zijn waar je als gemeente het 

armoedeprobleem en het inkomens tekort structureler mee kan oplossen; 

- Ga in gesprek met alle gezinnen die van een of meer voorzieningen gebruik 

maken en check of ze gebruik maken van alle voorzieningen die er voor hen 

zijn;    

- Wees faciliterend en zorg er voor dat bij een aanvraag om een uitkering meteen 

ook alle voorzieningen worden aangevraagd waar mensen en gezinnen 

aanspraak op kunnen maken; 

 

Samenwerking tussen organisaties laat te wensen over, ze kennen elkaar 

vaak niet of weten elkaar niet te vinden!  

- Visitekaartjes werden aan de tafels grif uitgedeeld; 

- Speelstoet ook een bijdrage kan/wil leveren om kinderen bij verjaardagen te 

voorzien van een cadeau of samengestelde verjaardagsdoos; 

- Voor Noppes gratis spullen zijn af te halen;   

- Instellingen, initiatiefnemers en matschappelijke Rhedense ondernemers en 

bedrijven, een bijdrage kunnen leveren. Ze moeten elkaar versterken en de  

handen in elkaar slaan. Veel partijen blijven op hun handen of op hun eigen 

eiland zitten;     

- Zorg voor een up-to-date bestand. Er zitten verouderde gegevens in de 

administratie van diverse instanties; 

- Ook gemeentelijke afdelingen blijken nog onvolledig geïnformeerd te zijn of 

samen te werken, waardoor de verbinding en de samenhang ontbreekt om 
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kansrijk met elkaar en anderen, de armoede van mensen en kinderen 

effectiever te bestrijden;  

- Tips, signalen die door politiek en instellingen al in 2014 zijn aangereikt, hoe en 

waarmee armoede het best bestreden kan worden en waar ze behoefte aan 

hebben, zijn nog niet of onvoldoende opgepakt en uitgewerkt; 

- Maak meer gebruik van gemeenten die al ervaring hebben met kindpakketten 
en vouchers en of experimenten inzetten om de bestaanszekerheid van 

gezinnen te vergroten; 
- minder regels, de mens en het kind staan centraal, zorg dat belangrijke 

voorzieningen toegankelijk, snel en simpel zijn aan te vragen of dat nu bij de 
gemeente of bij een andere organisatie is. 

 

Armoede en dus ook kinderarmoede is vaak onzichtbaar 

- We weten dat er ca 1200 kinderen in armoede opgroeien in Rheden!! 

- We weten dat elk rapport andere aantallen noemt, omdat er geen of meerdere 

definities van armoede in omloop zijn; 

- We weten dat we (nog) niet ieder kind of jongere die in armoede opgroeit en 

leeft bereiken; 

- We weten dat er sprake is van stille armoede; 

- Zorg dat je die mensen tijdig in beeld krijgt en ook houdt. Ga actief op zoek 

naar o.a. ouderen, gezinnen met kinderen en jongeren, betrek hier ook de 

nieuwe groep werkende ZZP’ers en mensen met een te laag (midden) inkomen 

bij, omdat ook zij in de armoedeval terecht kunnen komen; 

- Informeer bij peuterzalen, basis, mbo/hbo scholen wat hun ervaring is met 

armoede onder hun leerlingen. Betrek ze bij het achterhalen van de eisen die 

de school stelt en welke behoeften kinderen en jongeren hebben; 

 

Ideeën/aanbevelingen 

- Betrek ouders, kinderen en jongeren, instellingen en ondernemers bij de 

aanpak van armoede, wat hebben ze nodig, waar hebben ze behoefte aan, 

welke samenwerking en welke aanvullende bijdragen zijn gewenst; 

- Er is een wens tot het instellen van een jongerenraad of jeugdpanel; 

- De Participatiewet en het minimabeleid dat gericht is op het voorkomen van 

armoede moeten met meer effectievere voorzieningen komen waarmee 

preventief de armoede en schulden bij mensen en kinderen kan worden 

voorkomen; 

- Bied vouchers op naam aan zodat alle kinderen en jongeren in een aantal 

normale kledingzaken terecht kunnen om hun winter- en zomerkleding te 

kopen, zorg dat ze mee kunnen doen in het onderwijs, zorg voor voldoende  

mobiele telefoons, laptops, fietsen en voor openbaar vervoer, gratis of met 

hoge korting; 

- Doorbreek het taboe en de schaamte die er op armoede rust; 
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- Geef ouderen (> 65 jaar) de keuze of zij een Gelrepas willen; 

- Neem een museumjaarkaart op in het minimabeleid (heel veel scholen vragen 

hier naar bij uitjes); 

- Bewindvoerders moeten beter het welzijn en de behoefte van het kind voor 

ogen houden;  

- Er zijn meer intermediairs nodig bij Jeugdcultuurfonds (muziekonderwijs op 

basisscholen) 

 

We zijn ruim een half jaar verder, is er dan niks gebeurt? 

Het verslag liet door omstandigheden op zich wachten, maar dat betekent niet dat er 

niets in de tussentijd is gebeurt of is verbetert voor de kinderen het afgelopen jaar. 

 Via het Gemeentefonds zijn de Klijnsma-gelden voor armoedebestrijding ook 

zonder een plan uitgekeerd. Voor Rheden betekent dat er jaarlijks 200.000 ton 

extra beschikbaar is voor de armoedebestrijding onder kinderen en jongeren;  

 De gemeente heeft van dat extra geld slechts een beperkt bedrag besteedt 

waarmee 150 kinderen tot 15 jaar een nieuw winter of zomerkledingpakket 

online kunnen bestellen;   

 De gemeente heeft de gezinnen actief met een brief van deze voorziening op de 

hoogte gesteld. Dat is prima!  Gezinnen kunnen  het kledingpakket aanvragen 

via Stg. Leergeld. De gezinnen krijgen een code en kunnen alleen via een site 

aangeven of het een jongens-of meisjespakket moet zijn en geven de maat van 

de kleding en schoenen door. Dat is het dan, de  kinderen en jongeren kunnen 

helaas niet zelf online shoppen en een keuze maken in het aanbod. Een 

stichting stelt het kleding pakket voor ze samen, en dan is het hopen dat wat je 

krijgt ook past en dat het een beetje je smaak en kleur is. 

 We blijven voorstander van een vouchersysteem waarbij er afspraken worden 

gemaakt met een aantal kledingzaken, zodat de kinderen hun kleding zelf  

kunnen uitzoeken en kopen.  

 Het betekent ook dat er nu een groot deel van onze kinderen en jongeren die in 

armoede opgroeien deze nieuwe set kleding, als basisvoorziening niet krijgen! 

Voor elk kind in armoede moet deze voorziening toegankelijk worden.   

 Stg Leergeld nu beter bereikt en gevonden wordt zodat er  meer aanvragen bij 

hen binnen komen. 

 De Speelzaal in de Poort ons liet weten dat een aantal gezinnen in Velp-Zuid 

het kledingpakket hebben besteld en dat een van de kinderen die ook aanwezig 

was bij de bijeenkomst met Jetta Klijnsma via Stg.Leergeld ook een fiets heeft 

gekregen zodat ze naar haar nieuwe school kan gaan. 

 

Wij bedanken dan ook iedereen voor hun meedenken en de geleverde inbreng en 
bijdrage bij een van onze Armoedebijeenkomsten.  

Het  is goed om te zien en te horen dat het zijn vruchten afwerpt, en dat de 
bestrijding van de armoede en de samenwerking met instellingen en de inzet 

ervaringsdeskundigen, kinderen en jongeren, de aandacht heeft van de gemeente.   
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Maar we zijn er bij de bestrijding van de armoede nog lang niet.  

Slechts een beperkt deel van het budget dat er voor hen is,  wordt benut en ingezet. 

Gelukkig krijgen 150 kinderen van de 1200 een winterkledingpakket. Een groot deel 
van de kinderen krijgen deze basisvoorziening nog steeds niet. Zelfs in armoede 
bestrijding onder kinderen dreigt nu ongelijkheid te ontstaan.  

We zullen ons dan ook sterk blijven maken dat iedereen in zijn leven gelijke kansen 

krijgt en dat basisvoorzieningen voor elk kind of jongere beschikbaar komt.  

 

Met vriendelijke groet, 

De PvdA werkgroep Rheden 

Gea Hofstede, Marleen Noorland en Marion Schoeman 

 

 

 

We voegen het onderstaande tafelmateriaal toe bij dit verslag. Het was 

bedoeld om de aanwezigen met Kanskaarten voorbeelden mee te geven hoe 

je mensen beter kunt informeren en welke vouchers er aan een kindpakket 

zouden kunnen worden toegevoegd! 

 

Mandje met Kansen & keuzes: “alle Rhedense kinderen doen mee” 

 

Een voucher “op naam” voor nieuwe 

kleding, te besteden bij een 

winkelketen. 

Doel: een keer een nieuwe set zomer of 

winterkleding kan kopen.  

 

 

 

Een voucher “op naam” voor het behalen 

van het zwemdiploma A. 

Doel: Kinderen zonder zwemdiploma de 

mogelijkheid bieden dit diploma alsnog te halen. 
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Een voucher “op naam” voor gratis of 

sterk gereduceerd Openbaar Vervoer 

  

Doel: mogelijk maken dat er gebruik kan worden 

gemaakt van het aanbod aan activiteiten of een 

uitje. Regelingen missen hun doel als ze geen 

geld hebben voor het OV of een fiets. 

 

 

Een voucher “op naam” voor 

strippenkaart fitness, streetdance, cursus 

of andere activiteit 

Doel: ander aanvullend activiteiten- en 

cursusaanbod dat aansluit op behoefte, leeftijd of 

cultuur. 

 

Een voucher “ extra vrije tijd, extra 

activiteit” te verstrekken aan het gezin. 

 

Doel: het gezin de mogelijkheid bieden om 

tijdens een vakantieperiode een pretpark, 

dierentuin te bezoeken of te kunnen karten, 

klimmen, kanoën, etc. 

 

 

 

  

 

Een voucher voor ………………………….. 

…………………………………………………….. 

 

Doel:  ……………………………………………………….. 

………………………………………………………………….. 
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Aanvraagformulier = Kanskaart MEEDOEN! in Rheden 

 

Persoonlijke informatie 

 

Naam: 

Voornamen: 

Adres: 

Postcode: 

Woonplaats: 

Telefoon of mobielnr: 

Emailadres: 

Samenstelling gezin: 

Wil graag informatie of hulp 

bij het indienen van een aanvraag: 

O alg. check: heb ik recht op aanvullend inkomen of 

andere voorzieningen?! 

O Extra bijstand voor onverwachte kosten 

O Kwijtschelding/korting op belastingen 

O Kindertoeslag 

O Kinderopvangtoeslag 

O Zorgtoeslag 

O Huurtoeslag 

O Collectieve zorgverzekering Gemeente 

O Vergoeding schoolkosten kind 

O Bijdrage sport en cultuur 

O aanvraag Gelrepas, Stg. Leergeld, Sport- en 

Cultuurfonds etc 

O Teruggave belastingen (IB) 

O Voedsel en kledinghulp 

O Schulddienstverlening 

O maatwerkpakket voor kinderen en jongeren 

O overige hulpvraag ………………………… 

De kanskaart wordt in het land al 

toegepast.  

We willen het niet-gebruik van inkomensregelingen en 

aanvullende voorzieningen tegengaan en aanpakken. 

Vaak blijft er ook geld liggen bij de Belastingdienst.  

 Actie PvdA -bijeenkomst Samen uit 
de Armoede op 8 april 2017 

Kanskaart is als geheugensteuntje mee te nemen naar 
een van de gemeentelijke loketten.    

 

Heeft u 
recht op een 

aanvulling 
op uw 

inkomen ?! 

Maakt u wel 
gebruik van alle 

Rhedense 
voorzieningen of 

toeslagen?! 

Meer 
inkomen, 
maatwerk 
of   hulp 
nodig?! 


