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0-18 IEDEREEN DOET 

MEE! 

Een nieuwe integrale regeling voor kinderen en 

jongeren in de gemeente Dalfsen voor de periode 2018-

2021. 
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2 
 

 

INLEIDING 
TOTSTANDKOMING 
In de commissievergadering van 
november 2016 roept de gemeenteraad 
het college van B&W op om te komen 
met een plan voor invulling van het 
extra landelijk budget voor kinderen in 
armoede – de Klijnsma middelen. Deze 
regeling vormt de concrete uitwerking 
van het plan van aanpak dat in maart 
opiniërend in de commissievergadering 
is besproken en houdt daarbij rekening 
met de door de Gemeenteraad 
uitgesproken opinies. Centraal in de 
integrale regeling staan meedoen en 
ontwikkeling. Hiermee willen we 
kinderen en jongeren niet alleen nu 
ondersteunen maar er juist ook voor 
zorgen dat armoede in de toekomst niet 
van generatie op generatie over gaat. 

 

WAT ZIJN DE KLIJNSMA 
MIDDELEN?  
Vanuit het Ministerie van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid wordt aan de 
gemeente Dalfsen jaarlijks een bedrag 
beschikbaar gesteld om armoede bij 
kinderen en jongeren tegen te gaan. In 
2017 krijgt de gemeente Dalfsen 
€78.890, in 2018 €71.606,-. De 
middelen worden structureel in ieder 
geval tot en met 2021 beschikbaar 
gesteld en verdeeld op basis van door 
het CBS ontwikkelde gegevens over 
kinderen met een kans op armoede1.  

 

 

 

 

                                                           
1 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties 

(2017). Gemeentefonds Meicirculaire 2017. Den Haag: DGBW/ 
Bestuur en Financiën  

 

LEESWIJZER 

 
Omdat juist de stem van kinderen en 
jongeren moet doorklinken in de 
nieuwe regeling start het eerste 
hoofdstuk met de input vanuit JONG 
Dalfsen. In het tweede hoofdstuk staan 
de kaders centraal die als uitgangspunt 
gelden om gebruik te kunnen maken 
van de integrale regeling. Omdat 
verschillende organisaties, 
maatschappelijke partners en 
professionals meegedacht hebben over 
de invulling van de nieuwe regeling, 
beschrijft het derde hoofdstuk de rode 
draad uit deze gesprekken. Het vierde 
hoofdstuk geeft concreet weer wat we 
gaan doen met het gemeentelijk budget 
en de Klijnsma middelen. Het digitaal 
kindpakket staat centraal als vervanging 
van de huidige kindercadeaubon, de 
overige acties richten zich met name op 
meedoen en ontwikkeling op zowel 
financieel/economisch als 
sociaal/cultureel gebied. Het laatste 
hoofdstuk geeft een toelichting op de 
inzet van de Klijnsma middelen over de 
verschillende jaren en geeft daarnaast 
weer op welke manier de zichtbaarheid 
van de integrale regeling vergroot 
wordt.    
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IEDEREEN 
DOET MEE 
 

De gemeente Dalfsen streeft ernaar  dat alle 

kinderen en jongeren mee kunnen doen, juist 

ook wanneer dit vanwege de financiële 

situatie niet voor iedereen vanzelfsprekend is. 

Er wordt bewust niet gesproken over, maar 

met kinderen en jongeren uit de gemeente 

Dalfsen.  

 

OMDAT WIJ MEEDOEN! 
Omdat kinderen en jongeren als geen ander 
weten wat nodig is om mee te kunnen doen 
zijn en worden  juist kinderen en jongeren 
nadrukkelijk betrokken bij de 
totstandkoming  en uitvoering van deze 
regeling. Zo hebben in totaal 129 jongeren 
uit alle kernen via JONG Dalfsen 
meegepraat en meegedacht over dit 
onderwerp. Het merendeel van de jongeren 
ziet armoede vooral bij alleenstaande 
ouders (66%), gevolgd door vluchtelingen 
(56%), ouderen (19%), kinderen en 
jongeren (19%), boeren (18%) en ZZP’ers 
(9%).  
 
WAT WIJ NIET KUNNEN… 
Wat jongeren niet kunnen doen terwijl hun 
vrienden dit wel kunnen is onder meer op 
vakantie gaan, nieuwe kleren kopen, 
spontaan uit eten, anderen trakteren op 
een rondje, iets kopen voor een vriend of 
vriendin of uitgaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAT ARMOEDE BETEKENT… 
Op de vraag wat armoede in Nederland 
volgens jongeren betekent wordt 
verschillend gereageerd. Veel antwoorden 
worden gerelateerd aan financiële 
tekorten: “Dat je niet alles kan betalen wat 
je nodig hebt” – “Je altijd druk moeten 
maken om geld”.  Tegelijk zien we ook 
antwoorden terug waarin jongeren zichzelf 
duidelijk relateren aan anderen: “Wel rond 
kunnen komen maar niet het leven leven 
wat je zou willen als ‘normaal’ persoon” -  
“Niet zo kunnen leven als een gemiddeld 
persoon” – “Dat je niet alles kan doen wat 
anderen doen. Dus geen leuke dagjes weg 
of nieuwe kleren kopen maar alles 2e hands 
en in extreme gevallen eten van de 
voedselbank” – “Niet mee kunnen doen, om 
wat voor reden dan ook met 
leeftijdsgenoten”.  Jongeren maken vaak 
onderscheid tussen primaire en secundaire 
levensbehoeften: “Dat je niet alle primaire 
levensbehoeften kunt kopen, denk aan eten, 
drinken, huur van een huis. En vervolgens 
geen geld over hebt voor deelname aan 
sport, schoolreisje of andere ‘luxe’ spullen” 
– “Alle basisbehoeften van een mens die 
niet vervuld kunnen worden”.  
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HOE IK ZOU HELPEN… 
Jongeren zouden andere jongeren die het 
wat minder breed hebben op veel 
verschillende manieren willen helpen. Een 
aantal jongeren geeft aan het onderwerp 
bespreekbaar te willen maken: “Erover te 
praten”. Andere jongeren geven aan er juist 
voor te willen zorgen dat het niet lijkt dat 
die persoon ‘anders’ is: “Door ervoor te 
zorgen dat ze niet voelt dat er een verschil 
zit tussen rijk en arm”- “Leuke dingen 
proberen te doen die geen geld kosten en er 
vooral voor zorgen dat iemand zich niet 
‘minder’ voelt door zijn financiële situatie”. 
Veel jongeren geven aan dat ze een ander 
willen helpen bij het zoeken naar werk: 
“Hem of haar helpen om een baantje te 
vinden”- “Tips geven voor vacatures”. 
Daarnaast laten jongeren weten financiële 
hulp te willen bieden als dat nodig is: 
“Helpen met uitgave keuzes als hij/zij daar 
voor open staat”- “Geld lenen of 
voorschieten”. Tot slot willen jongeren 
ervoor zorgen dat andere jongeren leuke 
dingen kunnen doen: “Leuke dingen doen 
zodat hij of zij de situatie thuis even kan 
vergeten”.  

 

“DAT ARMOEDE OOK IS: HET NIET 
HEBBEN VAN MENSEN DIE VAN JE 
HOUDEN” 

 

WAT DE GEMEENTE MOET WETEN 
Tot slot is aan jongeren gevraagd wat de 
gemeente nog meer moet weten over 
armoede en de kindregeling. Jongeren 
geven daarbij aan: “Het mag niet 
stigmatiserend werken”. Ook hebben 
jongeren het gevoel dat de gemeente niet 
altijd begrijpt hoe het is om in armoede te 
leven: “Ga eens mee kijken in een 
bijstandsgezin en bij de voedselbank”. 
Meerdere keren geven jongeren aan het 
gevoel te hebben dat veel armoede nog 
niet zichtbaar is: “Dat er veel meer armoede 
is dan dat iedereen denkt”  -  “Dat het meer 
voorkomt dan je denkt”. Jongeren 
constateren dat armoede niet alleen een 
probleem is dat gerelateerd is aan geld, 
maar geven antwoorden waaruit blijkt dat 
armoede meer is dan alleen een financieel 
probleem:  “Dat armoede niet alleen 
materieel is, maar ook sociaal” – “Armoede 
hoeft niet alleen weinig geld te betekenen.” 
 
Omdat niet alle antwoorden verwerkt 
kunnen worden zijn Wordles  gemaakt van 
de antwoorden (bijlage 1). De vetgedrukte 
woorden zijn  het vaakst benoemd door de 
jongeren.  
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KADERS 
 

Staatssecretaris Jetta Klijnsma geeft een 

aantal kaders mee voor de invulling van de 

extra financiële middelen. Daarnaast  geven 

de signalen uit de Gemeenteraad bij de 

opiniërende bespreking van het plan van 

aanpak aanleiding tot het schetsen van kaders 

voor de nieuwe regeling. 

 

0 TOT 18 JAAR 
De bestaande regelingen voor kinderen 
hanteren verschillende leeftijdsgrenzen. Zo 
is de kindercadeaubon er voor kinderen in 
de leeftijd van 2 tot 18 jaar, het 
jeugdsportfonds voor kinderen in de leeftijd 
van 4 tot 18 jaar en het jeugdcultuurfonds 
voor kinderen in de leeftijd van 6 tot 18. De 
nieuwe integrale regeling is er voor  
kinderen en onderwijs volgende  jongeren 
in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. We starten 
bij 0 jaar zodat er juist ook op jonge leeftijd 
al aandacht is voor het meedoen in de 
samenleving. We richten ons daarnaast op 
onderwijs volgende jongeren om 
doorstuderen te stimuleren. Daarnaast 
verwachten we van jongeren die geen 
onderwijs meer volgen  dat ze zelf actief 
participeren op de arbeidsmarkt en in de 
samenleving.  

 

18 OF 18+? 
Meerdere keren is er aandacht gevraagd 
voor jongeren in de leeftijd 18+. De 
leeftijdsgrens 0 tot 18 betekent niet dat er 
voor jongeren in de leeftijd 18+ helemaal 
geen mogelijkheden meer zijn om een 
beroep te kunnen doen op de kindregeling.  
Maatwerk moet altijd mogelijk blijven.  Als 
gemeente gaan we daarnaast  
samenwerken met Kinderhulp. Kinderhulp 
richt zich nadrukkelijk op de ‘brede’ 

                                                           
2 Netto besteedbaar inkomen: kortgezegd is het 
netto besteedbaar inkomen het bedrag dat je ‘vrij’ 
kunt besteden in de maand. Het is het bedrag dat 

doelgroep waardoor kinderen en jongeren 
in de leeftijd van 0-21 jaar ondersteuning 
kunnen krijgen. Aanvragen voor jongeren 
boven de 18 kunnen daarom via Kinderhulp 
wel ingediend worden. Bij  het hoofdstuk 
‘Wat gaan we doen?’ staat beschreven wat 
we nog meer gaan doen voor jongeren die 
18 worden.  

 

120% NETTO BESTEEDBAAR 
INKOMEN 
Op dit moment bestaat de inkomensgrens 
uit 110% van de bijstandsnorm. Voor het 
brede minimabeleid willen we dit ook graag 
zo houden zodat de prikkel voor het zelf 
actief zoeken naar oplossingen blijft 
bestaan. Kinderen mogen echter niet de 
dupe zijn van de gezinssituatie. Voor deze 
integrale kindregeling bestaat het kader 
daarom uit een norm van 120% van de 
bijstandsnorm waarbij wij uitgaan van het 
netto besteedbaar inkomen in plaats van 
het netto inkomen2. De vermogenstoets 
wordt toegepast zonder daarin het 
onroerend goed mee te nemen gelet  
op de vermoedelijk grote groep ‘stille 
armoede’ onder boeren en ZZP’ers. Door uit 
te gaan van 120% van het netto 
besteedbaar inkomen en  het onroerend 
goed niet mee te nemen in de 
vermogenstoets, komen meer kinderen in 
aanmerking voor ondersteuning.  

 

NIET CASH  
Uitgangspunt is het bieden van 
ondersteuning in natura zodat het geld 
daadwerkelijk ten goede komt aan kinderen 
en jongeren en niet wordt ingezet voor het 
aflossen van schulden, benzine , sigaretten 
of een krat bier. De huidige kindregeling 
van de gemeente Dalfsen bestaat uit de 
kindercadeaubon van €150,- per kind en het 
bijschrijven van een bedrag van €250,- per 
kind op rekening van de ouders/verzorgers. 
Dit is binnen de nieuwe regeling niet meer 
mogelijk.  

overblijft nadat alle vaste uitgaven van het netto 
inkomen zijn afgetrokken.  
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MET 

ELKAAR 
 

Veel organisaties en maatschappelijke 

partners bieden zichtbaar of meer onzichtbaar 

hulp en ondersteuning aan kinderen en 

jongeren. Verschillende partijen hebben 

daarom ook meegedacht over de 

totstandkoming van deze nieuwe regeling. 

Bijlage 2 geeft een overzicht van wat de 

samenleving denkt. Vier vragen stonden 

centraal in de gesprekken met organisaties. 

 

SIGNALEN?  
Welke signalen van kinderen die opgroeien 
in armoede in de gemeente Dalfsen komen 
binnen?   
 
Het valt op dat veel mensen niet op de 
hoogte zijn van de regelingen die er zijn 
voor kinderen. Daarnaast speelt schaamte 
een belangrijke rol: “Voor elke regeling 
moeten mensen steeds opnieuw hun 
verhaal doen en het wordt lastig gevonden 
om hun ‘hele hebben en houwen’ op tafel te 
leggen”. De schrijnende situaties komen 
vaak voor bij kinderen die tussen wal en 
schip vallen: “Juist de schrijnende gevallen 
zijn situaties van kinderen uit gezinnen die 
net boven de bijstandsgrens zitten en wel te 
maken hebben met schulden”.  

 

WELKE KINDEREN?   
Om welke kinderen gaat het daarbij? 
 
Over het algemeen gaat het niet specifiek 
om bepaalde doelgroepen. Wel is genoemd 
dat het belangrijk is om extra aandacht te 
hebben voor vluchtelingenkinderen, 
kinderen in de jeugdhulp en kinderen met 
een beperking. Daarnaast wordt 
geconstateerd dat er met name veel kosten 
zijn voor schoolgaande kinderen: “Voor 

kappersscharen, koksmessen, 
sportattributen en dergelijke is een 
behoorlijke eigen bijdrage nodig”.  

 

HUIDIGE REGELING?   
Zijn de huidige kindregelingen die de 
gemeente heeft toereikend genoeg?   
 
Het is onwenselijk dat er in de huidige 
kindregeling zoveel verschillende potjes zijn 
voor verschillende regelingen: “Je zou 
gewoon één pot met geld moeten hebben 
dat niet gelabeld is voor verschillende 
regelingen”. De kindercadeaubon werkt 
stigmatiserend en zorgt voor veel 
administratieve rompslomp, dat wordt als 
onwenselijk beschouwd.  Ook is het niet 
wenselijk dat het geld niet altijd ten goede 
komt voor kinderen.  

 

NIEUWE REGELING?   
Wat zou u graag terug willen zien in de 
nieuwe regeling?    
 
Verschillende organisaties geven aan dat 
het belangrijk is om de omgeving van 
kinderen en jongeren te betrekken. De 
school en het gezin spelen daarin een 
belangrijke rol: “Benut de ingang van de 
school meer bij de beleidsuitvoering”, “Het 
is belangrijk dat de nieuwe regeling zich 
juist ook richt op opvoeding en de omgeving 
waarin het kind in een gezin zich bevindt”. 
Daarnaast wordt veel nadruk gelegd op het 
zichtbaar maken van de regeling en de 
communicatie naar verwijzers en 
professionals: “De communicatie naar 
buiten is zeer wenselijk”. Er bestaat 
behoefte aan duidelijkheid en één 
aanspreekpunt voor de mogelijkheden die 
er zijn: “Eigenlijk zou je één aanmeldroute 
moeten hebben zonder dat je elke keer 
opnieuw iets voor kinderen toe moet 
kennen voor eenzelfde soort huishouden”.  
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WAT GAAN 

WE DOEN? 

 
We willen dat ieder kind en elke jongere in 

onze gemeente mee kan doen. Dat bereiken 

we door armoede niet enkel te zien als 

financieel probleem maar juist ook als een 

probleem van sociale uitsluiting waarbij 

kinderen en jongeren op zowel het financieel- 

economisch als het sociaal-culturele vlak 

achtergesteld zijn in verhouding tot hun 

leeftijdsgenoten.  Om meedoen te stimuleren 

willen we juist op deze vlakken ondersteuning 

bieden zodat armoede niet een probleem is 

dat van generatie op generatie over gaat. 

Centraal staat de ontwikkeling van het digitaal 

kindpakket als alternatief voor de 

kindercadeaubon. Daaraan gekoppeld zorgen 

verschillende acties ervoor dat kinderen zich 

kunnen ontwikkelen en ontplooien op 

financieel-economisch en sociaal-cultureel 

vlak. 

 

FINANCIEEL - 

ECONOMISCH 

DIGITAAL KINDPAKKET: 
‘IEDEREEN DOET MEE’  
Het digitaal kindpakket ‘iedereen doet mee’ 
vervangt de huidige kindercadeaubon en 
het bijschrijven van een bedrag op rekening 
van de ouders/verzorgers. Er blijft een 
totaalbedrag van €400,- per kind 
beschikbaar. Het kindpakket  
vormt een belangrijke basis van de nieuwe 
regeling.  Negatieve effecten als een 
stigmatiserend effect, de vraag of het ten 
goede komt aan kinderen, de 
fraudegevoeligheid van bonnen  en 
administratieve rompslomp worden zoveel 
mogelijk tegengegaan.  

 

 

In de nieuwe regeling willen we de focus 
leggen op de ontwikkeling van kinderen en 
het meedoen in de samenleving. 
Ondersteuning nu moet op lange termijn 
effect hebben voor de ontwikkeling van 
kinderen en jongeren zodat generationele 
armoede doorbroken wordt. Centraal staat 
daarom de behoefte van de kinderen en 
jongeren zelf en hetgeen zij nodig hebben 
om mee te kunnen doen.  Vanaf 2018 
kunnen ouders/verzorgers digitaal  een 
aanvraag indienen voor hun kinderen. 
Hierdoor wordt de drempel om naar het 
gemeentehuis te komen verlaagd. Met een 
inlogcode komen gebruikers op een website 
waarop verschillende organisaties een 
aanbod presenteren dat zich richt op de 
ontwikkeling van kinderen. Te denken valt 
aan: een fiets, een pakket met 
schoolspullen, een fashioncheck, een aantal 
lessen huiswerkbegeleiding, een 
verjaardagstaart, gratis typeles, een 
vergoeding voor de kosten van het 
schoolreisje, een laptop etc. Per kind is er 
een budget van €400,- beschikbaar 
waarmee op het digitaal kindpakket 
verschillende producten/diensten ‘gekocht’ 
kunnen worden.  

 

HOE HET WERKT? HEEL 

SIMPEL! 

1) Doe een aanvraag 
Via het digitaal kindpakket. 

2) Consulent aan zet 
De consulent toetst de kaders en geeft waar 
nodig uitleg over het nieuwe systeem. 
Vervolgens krijgt de aanvrager een code 
toegestuurd.  

3) Activeer de code 
Met een code kan worden ingelogd op het 
digitaal kindpakket.   

4) Kinderen kiezen 
Op de website wordt door verschillende 
organisaties, professionals en 
maatschappelijke partners een 
keuzeaanbod geboden waar de €400,- voor 
ingezet kan worden.  

5) Naar de winkel/organisatie 
In een winkel of via een organisatie kan het 
gekozen product of de gekozen dienst 
afgenomen worden.  
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PREVENTIE VOORTGEZET 
ONDERWIJS  
Uit onderzoek van NIBUD blijkt dat 
naarmate jongeren ouder worden, ze vaker 
geld tekort komen. Maar liefst 37% van de 
Nederlandse jongeren heeft momenteel 
een schuld en één op de vier jongeren heeft 
betalingsachterstanden. Tegelijkertijd blijkt 
dat jongeren, juist in het voortgezet 
onderwijs, weinig met anderen praten over 
hun financiële situatie. Naast preventie op 
het basisonderwijs gaan we daarom in 
samenwerking met het jongerenwerk op 
zoek naar projecten voor het 
Agnietencollege. Daarnaast gaan we met de 
gemeenten Ommen, Raalte en Zwolle in 
gesprek over preventieve projecten op het 
voortgezet onderwijs zodat ook de jongeren 
die uit de gemeente Dalfsen komen maar in 
Ommen, Raalte of  Zwolle naar school gaan, 
financiële preventie op school ontvangen. 

 

NIBUD – VOOR BOVEN DE 18  
Volgens de wet wordt een jongere als 
meerderjarig aangemerkt op het moment 
dat hij/zij 18 jaar wordt. Vanaf dat moment 
heeft een jongere te maken met veel 
nieuwe regels. Jongeren zijn vanaf dan 
bijvoorbeeld zelf verantwoordelijk voor het 
afsluiten van een zorgverzekering en het 
aanvragen van zorgtoeslag. Daarnaast zijn 
jongeren ook verantwoordelijk voor de 
gemaakte schulden. Opvallend vaak komen 

kinderen van ouders/verzorgers met 
schulden later vaak zelf in geldproblemen. 
Door gebrek aan financiële opvoeding 
krijgen jongeren ongewild schulden. Ze 
hebben nooit geleerd om verstandig om te 
gaan met geld. Om ervoor te zorgen dat 
jongeren niet voor verassingen komen te 
staan, ontvangt iedere jongere in de 
gemeente Dalfsen voor de 18e verjaardag 
het Nibud boekje ‘Voor boven de 18’.   

 

 

 

 

 

 

 

SOCIAAL - CULTUREEL 

JEUGDSPORT- 
CULTUURFONDS  
Als gemeente Dalfsen blijven we het 
jeugdsport- en jeugdcultuurfonds de 
komende jaren ondersteunen. In de 
toekomst gaat de provinciale afdeling van 
het jeugdsport- en jeugdcultuurfonds 
Overijssel meer samenwerken met andere 
organisaties zoals Kinderhulp en Stichting 
Jarige Job zodat er voor de gemeente één 
aanspreekpunt richting fondsen ontstaat. 
Het jeugdsport- en jeugdcultuurfonds wordt 
als onderdeel van de nieuwe regeling van 
de gemeente Dalfsen meer zichtbaar in de 
gemeente. Specifiek voor sport en cultuur 
wil de gemeente in gesprek gaan met de 
ambassadeurs die zich in de gemeente 
Dalfsen inzetten om meer aandacht en 
bekendheid te krijgen voor het mee kunnen 
doen op het gebied van sport en cultuur. 
Daarnaast willen we ervoor zorgen dat er 
meer intermediairs komen in de 
verschillende kernen van onze gemeente 

PREVENTIE BASISSCHOLEN  
We gaan met de basisscholen in gesprek 
over het bespreekbaar maken van 
‘armoede’ in de klas en het aanspreken van 
ouders/verzorgers op de mogelijkheden  
voor kinderen die er zijn om mee te doen. 
Bijvoorbeeld door het organiseren van 
bijeenkomsten voor Intern Begeleiders 
(IB’ers)  en schooldirecties. Daarnaast willen 
we kinderen in de klas leren om goed om te 
gaan met geld. Daarvoor zoeken we de 
samenwerking met het jongerenwerk op en 
maken we zoveel mogelijk gebruik van 
organisaties die al actief zijn in de 
gemeente zoals bijvoorbeeld Geldwijs uit 
Lemelerveld.   
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zodat juist ook de buurtsportcoaches, 
juffen/meesters, diaconieën, etc. een 
aanvraag kunnen indienen voor kinderen. 
Verder sluit het jeugdsport- en 
jeugdcultuurfonds aan bij bestaande 
platforms en overlegstructuren zoals ‘Stil 
leed op het platteland’, de directeuren 
overleggen van de basisscholen en bij  
cultuuraanbieders in de gemeente Dalfsen 
om de zichtbaarheid te vergroten.  

 

“KINDEREN LEVEN IN ARMOEDE 

ALS DE (FINANCIËLE) SITUATIE 

VAN DE OUDERS ZODANIG IS 

DAT: KINDEREN UITGESLOTEN 

ZIJN OMDAT ZE NIET MEE 

KUNNEN DOEN AAN WAT 

ANDEREN WEL KUNNEN; HUN 

SOCIALE, EMOTIONELE EN 

FYSIEKE ONTWIKKELING 

ACHTERBLIJFT DOOR DEZE 

SITUATIE.” 

– definitie gemeente Dalfsen 

 

KINDERHULP  
Samen met Kinderhulp willen we ervoor 
zorgen dat kinderen in de gemeente 
Dalfsen mee kunnen doen! Waar het 
jeugdsport- en jeugdcultuurfonds als 
focusgebied sport & cultuur heeft, richt 
Kinderhulp zich op ontspanning, 
ontwikkeling en bijzondere situaties. 
Ontspanning door het aanbieden van dagjes 
uit, een week kamperen of extra aandacht 
met Sinterklaas. Ontwikkeling door 
ondersteuning bij opleidingen, cursussen, 
het aanschaffen van een eenvoudige laptop 
of andere opleidingsmaterialen. Kinderhulp 
wil een vangnet bieden voor hulp en 
ondersteuning bij uitzonderlijke situaties als 
naamsveranderingen, medicijnen en 
therapie. Het bijzondere van de 
vangnetfunctie is daarnaast dat Kinderhulp 
aanvragen voor financiële ondersteuning in 
behandeling neemt voor kinderen én 
jongeren van 0 tot 21 jaar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOMESTART  
Bij generationele armoede is er veelal 
sprake van armoede dat van generatie op 
generatie en van ouders/verzorgers op 
kinderen overgaat. De rol van 
ouders/verzorgers bij de opvoeding van 
kinderen is daarbij van cruciaal belang. Om 
die reden  willen we de Klijnsma middelen 
van het jaar 2017 inzetten voor het 
opzetten van Home Start. Home Start 
ondersteunt ouders bij de opvoeding van 
kinderen. Ervaren en getrainde vrijwilligers 
bieden daarbij praktische hulp en 
ondersteuning aan ouders met ten minste 
één kind tot 7 jaar. Gezinnen geven daarbij 
zelf aan op welke gebieden zij 
ondersteuning willen ontvangen. 
Zwaardere vormen van jeugdhulp op latere 
leeftijd worden hiermee zoveel mogelijk 
voorkomen.  
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SAMENLEVING AAN ZET! 
We verwachten als gemeente initiatief 
vanuit de samenleving. Zo zijn er 
verschillende deelprojecten waar 
maatschappelijke organisaties in onze 
gemeente verantwoordelijkheid voor 
kunnen nemen. Mogelijke projecten 
betreffen actie pepernoot, 
kinderzwerfboeken en stichting jarige job.   

 

ACTIE PEPERNOOT  
deelproject kinderhulp 
Een centraal contactpersoon binnen de 
gemeente (bijvoorbeeld de diaconie) vraagt 
bij Kinderhulp cadeaucodes aan die 
vervolgens verspreid worden onder 
kinderen in de gemeente die niet net als 
ieder ander kind een cadeau krijgen met 
sinterklaasavond. Kinderen kunnen met de 
cadeaucode één cadeau uitzoeken op 
www.bol.com. Het cadeau wordt voor 
sinterklaasavond aan huis bezorgd door 
Post NL.  

 

KINDERZWERFBOEKEN 
deelproject kinderhulp 
Lezen is belangrijk voor de taalontwikkeling 
van (jonge) kinderen. Nog steeds verlaat 
15% van de Nederlandse kinderen het 
basisonderwijs met een taalachterstand. 15 
minuten lezen per dag draagt al bij aan de 
taalontwikkeling van kinderen. Om lezen 
leuk te maken en te stimuleren voor alle 
kinderen in de gemeente kunnen op 
verschillende plekken 
kinderzwerfboekenstations worden 
geopend. Daarbij kunnen scholen en 
maatschappelijke organisaties als de 
bibliotheek betrokken worden.  
Een kinderzwerfboekenstations is een plank 
of kastje met daarin boeken die 
rondzwerven door de gemeente. Een 
station staat op een plek waar veel 
kinderen komen. Kinderen kunnen een 
zwerfboek uitkiezen om thuis te lezen en 
weer terugbrengen naar een ander station.  

 

 

STICHTING JARIGE JOB  
In Nederland kunnen ruim 60.000 kinderen 
hun verjaardag niet vieren. Stichting Jarige 
Job helpt deze kinderen door de 
belangrijkste dag van het jaar wel mogelijk 
te maken met behulp van een verjaardag 
box met daarin slingers, ballonnen, 
taartmix, traktaties en cadeautjes. De 
verjaardag boxen worden verspreid via de 
Voedselbank Dalfsen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bol.com/
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EXTRA 
MIDDELEN  
2017  
De huidige kindregeling van de gemeente 
Dalfsen bestaat uit de kindercadeaubon en 
het bijschrijven van een bedrag op rekening 
van de ouders/verzorgers van kinderen. Het 
gemeentelijk budget voor kinderen in 
armoede bestaat uit een bedrag van 
€60.000,-. Vanuit het Ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid wordt de 
oproep gedaan om de extra middelen niet 
in te zetten voor verdringing van bestaand 
beleid maar als aanvullende impuls. De 
Klijnsma middelen van 2017, te weten 
€78.890,- worden daarom ingezet voor 
Homestart, de inrichting van het digitale 
kindpakket en voor communicatie en 
zichtbaarheid.   

 

2018-2021 
Het gemeentelijk budget voor kinderen in 
armoede bedraagt in de periode 2018-2021 
eveneens jaarlijks €60.000,-. Tot en met 
2021 ontvangt de gemeente Dalfsen 
daarnaast jaarlijks ongeveer €70.000,- 
vanuit het Rijk. Het maximaal beschikbare 
bedrag voor de ondersteuning van kinderen 
en jongeren in armoede bestaat daarom 
jaarlijks uit €130.000,-.  

 

MEER KINDEREN 
Een verhoging van de inkomensnorm van 
110% naar 120% betekent naar verwachting 
een toename van ongeveer 100 kinderen3. 
Van het jaarlijks  maximale bedrag van 
€130.000,- stellen we €100.000 ,- 
beschikbaar voor het digitaal kindpakket. 
Daarbij is er per kind/jongere een bedrag 
van €400,- beschikbaar. Een toename van 
100 kinderen is daarmee financieel gedekt. 

In totaal kunnen er nu 250 kinderen gebruik 
maken van het kindpakket.  

 

COMMUNICATIE 

ZICHTBAARHEID 
COMMUNICATIEPLAN 
Een veel geuit punt van kritiek op de 
huidige kindregeling is de zichtbaarheid van 
mogelijkheden die er zijn voor kinderen en 
jongeren in de gemeente.  Voor de nieuwe 
regeling wordt daarom een 
communicatieplan opgesteld. Daarbij is het 
van belang dat de regeling op een 
toegankelijke manier onder de aandacht 
wordt gebracht. Hiervoor wordt een PR 
toolkit voor inwoners, maatschappelijke 
partners en organisaties ontwikkeld.  Waar 
mogelijk wordt hierbij gebruik gemaakt van 
nudging en de classificatie: makkelijk, 
aantrekkelijk en sociaal, zoals beschreven in 
de eerste opzet van maart 2017.  

 

VERVOLG  
2018-2021 
In november 2017 wordt dit beleidsplan 
besluitvormend  behandeld door de 
Gemeenteraad. De periode december t/m 
april wordt gebruikt voor de implementatie 
van de acties zoals beschreven in dit plan. 
De basis voor het in gang zetten van deze 
acties is het uitvoeringsplan dat opgesteld 
wordt na besluitvorming door de 
Gemeenteraad in november. Het 
voornemen is om de regeling in te laten 
gaan per 1 mei 2018. Het jaar 2019 wordt 
gebruikt voor een tussentijdse evaluatie en 
het waar nodig  bijstellen van het 
beleidsplan.  

                                                           
3 Bron: Stimulansz. (2016). Aantal kinderen < 18 
jaar in huishoudens met een inkomen tot …% van 
het sociaal minimum.  
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BIJLAGE 1 – WORDLE JONG DALFSEN 

WAT BETEKENT ARMOEDE IN NEDERLAND VOLGENS JOU? 

 

STEL DAT JE VRIEND/VRIENDIN HET WAT MINDER BREED HEEFT, 
HOE ZOU JE HEM/HAAR DAN HELPEN? 
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WAT MOET DE GEMEENTE VOLGENS JOU NOG MEER WETEN OVER 
DIT ONDERWERP? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

14 
 

BIJLAGE 2 – INPUT ORGANISATIES EN 

MAATSCHAPPELIJKE PARTNERS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPATIERAAD 

* zorg voor één pot met geld, niet gelabeld 

* meer preventief werken om jeugdhulp te 

voorkomen 

* inzetten ervaringsdeskundigen  voor 

bereiken  verborgen armoede 

* zorg voor laagdrempelig contact 

* aandacht voor zzp-ers 

* ingang scholen meer benutten 

 

VOORZITTER PARTICIPATIERAAD  

* duidelijk link jeugdhulp en armoede 

* actief inzetten op gedragsverandering  

* omgeving en gezin van kinderen  

betrekken 

* betrek de kinderen zelf 

* onderwerp via ‘erfbetredersformule’ 

bespreekbaar maken 

* aandacht voor armoede op het 

platteland 

* creëer publieke waarde, kijk naar wat 

wel mogelijk is 

 

 

 

SOCIAAL KERNTEAM DALFSEN 

* bekendheid regelingen vergroten 

* regelingen niet stigmatiserend maken 

* één inlooppunt voor alle regelingen 

zodat niet  elke keer  opnieuw  het  

verhaal verteld hoeft te worden 

* inkomensgrens hoger vaststellen 

* hogere bijdrage voor brugklassers 

* versterk de betrokkenheid van 

professionals bij dit onderwerp 

 

 

 

SOCIAAL KERNTEAM LEMELERVELD 

* zwemabonnement voor diploma a & b 

* maatwerk potje voor de SKT’s 

* een ‘geldwijzer’ voor kinderen 

* wensboom voor kinderen 

* een kinderplatform 

* koppel kindercadeaubon aan naam 

kinderen 

 

 

 SOCIAAL KERNTEAM NIEUWLEUSEN 

* versoepelen regels aanvraagprocedure 

* bekendheid regeling vergroten onder 

verwijzers 

* communicatie naar buiten is zeer 

wenselijk 

* informatie in andere talen aanbieden 

* naar verwachting veel kinderen die net 

boven de 110% grens vallen en daardoor 

geen gebruik kunnen maken van de 

regeling  

 

 

 

 

JEUGDCONSULENTEN GEMEENTE 

* geen directe link jeugdhulp - armoede 

* voorstel voor webwinkel waarin je 

punten kunt besteden 

* meer aandacht voor financiële 

opvoedhulp  

* mogelijkheid tot kwijtschelding eigen 

bijdrages 

* vervoer naar zorgboerderij betalen om 

ouders/verzorgers te ontlasten 
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PARTICIPATIECONSULENTEN GEMEENTE 

* projecten in preventieve sfeer 

* zwemles voor alle kinderen en 

gezinsabonnementen 

* voor brugklassers fietsen, laptop 

* oppassen voor armoedeval, niet 

uitstralen dat je alles krijgt als je er voor 

zorgt dat je inkomen voldoende laag is 

* geld niet uitgeven aan uitvoering 

 

 

 

 

STAP 1 DIENSTVERLENING  

* doorverwijssysteem voor scholen naar 

gemeente bij niet kunnen betalen 

schoolreisje 

* meer gebruik maken van 

mogelijkheden particuliere fondsen 

* vindplaats armoede zijn basisscholen  

* gemeente als aanvulling op reeds 

bestaande initiatieven 

* aandacht voor de groep 18+ 

* uitgaan van besteedbaar inkomen 

* let op armoedeval, prikkel om zelf 

oplossing te vinden niet wegnemen 

 

VOEDSELBANK DALFSEN  

* juist kinderen mogen niet de dupe 

worden 

* natura, geen geld bijschrijven 

* inkomensgrens van 120% 

* gemeente moet meer zichtbaar zijn op 

plekken waar doelgroep komt  

* samenwerking met Stichting Jarige Job is 

pril maar begin is er 

 

 

 

 

 

NOODFONDS ZWOLLE 

* breng regelingen onder de aandacht 

* belangrijk om als fondsen onderling goed 

samen te werken, zowel lokaal als landelijk 

* belangrijk raakvlak van armoede is 

gezondheid, mooi project van de GGD is 

ICare 

* aanvragen komen voornamelijk van 

hulpverleners  

 

 

 

 

WILHELMUS FRIJLING STICHTING 

* werken als fonds zonder 

inkomensgrenzen, uitgaan van 

vertrouwen 

* mensen hebben financiële problemen 

door onvermogen  

* mensen in het buitengebied durven  

niet  voor armoede uit te komen 

* laaggeletterdheid  tegengaan i.s.m. 

bibliotheek 

* bekendheid stichting vergroten 

 

JEUGDSPORT/CULTUURFONDS  

* scholen en samenleving actief 

informeren over JSF/JCF 

* intermediairs  JSF/JCF meer zichtbaar 

maken  

* meer organisaties als intermediair 

accepteren 

* toewerken naar eenvoudiger 

aanvraagformulieren JSF/JCF 

* samenwerking en verbinding met 

andere fondsen versterken 
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DIACONAAL PLATFORM 

* behoefte aan meer communicatie over 

welke regelingen en mogelijkheden er zijn 

* regelingen ook via scholen en 

sportverenigingen bekend maken aan de 

hand van posters e.d.  

* bereik mensen in het buitengebied 

* verstrekking in natura in plaats van geld 

SPEELGOEDBANK NIEUWLEUSEN 

* veel ondernemers bieden binnen de 

huidige regeling geen aanbod dat zich 

richt op kinderen 

* communicatie over regelingen moet 

beter, suggestie stickers ondernemers 

* 1-loket en 1 formulier voor alle 

voorzieningen 

* verstrek zelfredzaamheid doelgroep 

* door de vele  (financiële) hulp worden 

mensen “lui” 

 GGD IJSSELLAND 

* belangrijk om het aanbod af te 

stemmen op de verschillende wijken 

* aansluiting over mogelijkheden en 

bekendheid regelingen houden met GGD 

en verlos/verpleegkundigen 

* kinderen lijden vaak onder 

vechtscheidingen 

* van elkaar weten wat je doet en elkaar 

versterken 

* via “Project gezonde school” , gestart in 

2017, thema’s inbrengen, bv pesten, 

gezonde voeding 

 

 

PLATFORM STIL LEED 

* bewustmaken dat iemand tot 

doelgroep behoort;  

* preventief werken, hulpvraag komt 

vaak pas om ‘kwart over twaalf’ 

* erfbetreders: 1 op 1 contact zien veel 

* armoede is veel meer dan alleen 

financiële nood 

* minimagids met contactpersonen en 

adressen 

* 1 loket 

* vermogen in grond en opstal mag hulp 

en ondersteuning niet in de weg staan 

* regeling melden achterstand 

betalingen aan organisaties, zodat 

schulden niet oplopen 

NATIONAAL FONDS KINDERHULP 

* samenwerking voor aanvragen op het 

gebied van ontspanning, verbreding en 

vangnet 

* nationaal fonds kinderhulp heeft relatie 

met bedrijven en vakantieparken en 

kunnen kortingen bedingen 

* waar mogelijk aansluiten bij 

deelprojecten vanuit gemeente of 

samenleving als pepernoot & 

kinderzwerfboeken 

* samenwerking met wijkteams 

versterken 

 

HUMANITAS THUISADMINISTRATIE 

* betrek juist ook ouders bij NIBUD 

boekje, veel regelingen vallen weg als 

hun kind 18 wordt 

* maatjesprojecten werken om in contact 

te komen met een andere omgeving 

* waar mogelijk aansluiting zoeken met 

bestaande projecten, Sinterklaasactie , 

kindervakantie weken, Get a grip online 

training 

* rekening houden met niet digitaal 

vaardige mensen, waar mogelijk via 

bibliotheek of formulierenbrigade 

 


