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KINDEREN & JONGEREN IN ARMOEDE

378.000
kinderen & jongeren

Opgroeien in armoede is een belangrijke oorzaak van

achterstand, sociale uitsluiting en tweedeling. Kinderen mogen

niet de dupe worden van de financiële problemen thuis en

verdienen gelijke kansen op een goede ontwikkeling.



GEVOLGEN, OPGROEIEN IN ARMOEDE

Kinderen ondervinden op korte en langere termijn effecten van 

armoede die ingrijpen op het leven en het toekomstperspectief, 

zoals:

 Grotere kans op lagere schoolprestaties

 Chronische stress

 Ongezonde leefstijl

 Probleemgedrag

 Grotere kans op armoede en problemen als volwassene

Belangrijke rol voor opvoeders:

“Het helpt als je kinderen uit de wind houdt”



KABINET STEUNT KINDEREN IN ARMOEDE 
STRUCTUREEL MET 100 MILJOEN v.a. 2017

4 mln.

10 mln.

1 mln.

85 mln. Gemeenten

Decentralisatie-uitkering 

Vijf samenwerkende

organisaties, 9 mln in 

natura naar kinderen

Landelijke en 

bovengemeentelijke 

initiatieven

Bonaire, Saint Eustatius, 

Saba



BESTUURLIJKE AFSPRAKEN SZW & VNG 

 Decentralisatie-uitkering, bijdrage per gemeente naar rato 

aantal kinderen

 Gezamenlijke ambitie, bereik alle kinderen met voorzieningen 

in natura via lokale en landelijke 

infrastructuur

 Expliciete oproep om lokaal samen

te werken met bewezen 

succesvolle maatschappelijke 

organisaties: Leergeld, Jeugdsportfonds, 

Jeugdcultuurfonds, Jarige Job, 

Kinderhulp

 Doelgroep kinderen & jongeren uit 

gezinnen met laag besteedbaar inkomen

Klijnsma: ‘Het geld moet echt 
naar de kinderen’



MAATSCHAPPELIJK RENDEMENT

Ambitie kabinet: Armoede onder kinderen bestrijden door hen de 

kans te geven om mee te doen.  

Met voorzieningen in natura: educatie, sport, 

cultuur, verjaardag en recreatie. 

Elk kind heeft recht op goede start!

Rendement:

 kinderen krijgen de kans zich sociaal, 

mentaal en fysiek optimaal te ontwikkelen;

 meedoen, erbij horen;

 bouwen sociale netwerken op;

 zitten beter in hun vel, zelfvertrouwen/trots;

 presteren beter op school;

 afleiding van de zorgen thuis.



KANSEN VOOR ALLE KINDEREN

Breed pakket voorzieningen in natura

gericht op ontwikkeling van ieder kind 



IMPACT



SAMENWERKING GEMEENTEN EN ‘KANSEN 

VOOR ALLE KINDEREN’ PARTNERS 

Gemeente is verantwoordelijk. Keuze samenwerking 

partners. Inzet 85 mln.

Fondsen zijn samenwerkende partners voor de 

gemeente. Voor de uitvoering (en advisering). 

Nemen veel werk uit handen van gemeenten.



VOORDELEN GEZAMENLIJK AANBOD

Gemeente werk uit handen nemen: 

 Breed pakket voorzieningen: educatie, sport, cultuur, verjaardag 

en recreatie. En speciale projecten/acties;

 Groot bereik kinderen, lokale netwerken: a) professionele 

intermediairs en b) vrijwilligers op huisbezoek;

Richting 50.000 kinderen sport in 2017

 Eén platform/aanvraagsysteem www.kansenvoorallekinderen.nl;

 Extra financiering. Publiek: SZW 10 mln. Privaat: >18 mln.;

 Snelle afhandeling, binnen 3 weken kind geholpen;

 Transparante rapportage en verantwoording;

 Good governance ANBI en CBF.

http://www.kansenvoorallekinderen.nl/


INTERMEDIAIRS JEUGDSPORTFONDS

JEUGDCULTUURFONDS

• Voelen zich betrokken bij de opvoeding, begeleiding of 

scholing van een kind.
• Voelen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.

• Weten uit eigen ervaring wat sport en cultuur voor je 

doet.

• Zien het verschil dat sport en cultuur maakt op een kind.

• Komen uit verschillende sectoren: onderwijs, wijkteams, 

jeugdzorg, schuldhulpverlening en de vrijwilligers van 

Leergeld.





GGD INTERMEDIAIRS

Sinds 2010 in totaal 3740 aanvragen waarvan:

• 693 in 2015

• 728 in 2016

• 639 in 2017 tot vandaag

Aanvragen voor kinderen via:

Allekinderendoenmee.nl of kansenvoorallekinderen.nl



NOG MEER KINDEREN……

Via de sterke netwerken van de GGD’s, aansluitend op 
core business GGD.

Hoe kunnen we dat realiseren?


