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Kinderarmoede en de rol van Leergeld  

 

Kinderarmoede staat niet op zichzelf. Kinderen zijn niet arm, 
hun ouders zijn arm. Dit is het gevolg van complexe 
maatschappelijke, economische (zoals het functioneren van 
de arbeidsmarkt, de conjunctuur) en persoonlijke 
omstandigheden. 
 

Ouders hebben te weinig inkomsten en te hoge lasten. 
Rondkomen lukt nauwelijks of niet. De kosten voor dagelijks 
levensonderhoud zijn meer gestegen dan de inkomens. 
 
In het gezin spelen vaak veel andere problemen die 
samenhangen met armoede. Er is stress vanwege de 
moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Het ontbreekt 
aan een buffer om financiële tegenslagen op te vangen. 

 
Ouders staan er vaak alleen voor in de zorg voor hun 
kinderen. Geschikte huisvesting of woninginrichting is niet 
altijd voorhanden. Taal kan een probleem zijn. Nog te vaak 
schamen ouders zich voor hun situatie. Sociaal isolement 
ligt op de loer. Kinderen ondervinden de gevolgen van 
opgroeien in armoede. 

 

Aan het bestrijden van die gevolgen wil Leergeld een 
bijdrage leveren door zoveel mogelijk kinderen te laten 
meedoen. Leergeld werkt daarin – op lokaal en op landelijk 
niveau – samen met partijen die zich hier ook voor inzetten. 
Tegelijkertijd stelt Leergeld structurele belemmeringen aan 
de kaak en gaat zij daarover in gesprek met partijen die 
daarin iets kunnen betekenen. Dit alles met het oog op 

het voorkomen van sociale uitsluiting zodat álle kinderen 
gelijke kansen krijgen om zich te ontwikkelen, ongeacht de 
financiële situatie waarin zij opgroeien. 
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Inleiding 

Ondanks een redelijk positief totaalbeeld is de welvaartsontwikkeling in Nederland niet gelijk verdeeld over alle 
bevolkingsgroepen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) constateerde in 2019 dat in de periode van ons 
‘Meerjarenbeleidsplan 2018-2020’ meer mensen aan werk kwamen, maar tegelijkertijd nog veel kinderen opgroeiden 
in langdurige armoede. Een relatief grote groep mensen profiteert onvoldoende van de ingezette economische groei 
en worstelt dagelijks om het hoofd boven water te houden. 

 
De maatschappelijke omstandigheden zijn het afgelopen jaar in korte tijd drastisch veranderd. De gevolgen van het 
uitbreken van het Coronavirus wereldwijd heeft een ongekende impact op alle levensgebieden. Het Sociaal Cultureel 
Planbureau (SCP-2020) constateert dat iedereen, maar vooral de kwetsbare groepen in de samenleving geraakt 
worden. En deze kwetsbare groepen, daartoe behoren ook de gezinnen die voor ondersteuning door Leergeld in 
aanmerking komen. Geldzorgen zijn er niet alleen in gezinnen op of onder de armoedegrens, maar ook in gezinnen 
met een inkomen tot 120% tot van het sociale minimum. In iedere schoolklas zitten gemiddeld 2 kinderen van 
ouder(s) met een smalle beurs. 

 
Recent meldde het Nibud: ‘in ‘goede tijden’ heeft een op de vijf Nederlanders een betalingsachterstand. Nu 
(november 2020) is dat al twee op de vijf en in 2021 zelfs een op de drie! Onbetaalde rekeningen worden steeds 
hoger door aanmaningskosten. Tekorten worden gedicht met dure (online) leningen. 
Gemiddeld zit er vijf jaar tussen de eerste schulden en de gang naar de schuldhulpverlening.’ 

 
De Nederlandse Bank (DNB-2020) verwacht dat ruim 400.000 mensen in 2021 hun baan verlezen. Ook 
Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer maakt zich zorgen: ‘Al die verloren banen zorgen achter de voordeur voor 
armoede, ook bij gezinnen die hiervoor niet in armoede hebben geleefd. Die mensen zijn niet gewend om met 
schaarste te leven en hebben ook niet geleerd hoe dat moet.’ 

 
Enkele feiten in Nederland: 

• 2,6 miljoen huishoudens komen moeilijk rond 

• meer dan de helft van het huishoudbudget gaat op aan vaste lasten 

• 4,6% van alle werkenden leeft in armoede 

• 2,5 miljoen huishoudens hebben te weinig spaargeld voor noodzakelijke reparaties aan en vervanging van 
huishoudelijke apparatuur 

• 320.000 Nederlanders werken en zijn toch arm (verdienen minder dan het sociaal minimum) 
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Tijdens de Coronacrisis is duidelijk geworden hoe groot de problemen in het onderwijs zijn als het gaat om de 
beschikbaarheid van digitale leermiddelen. De beschikbaarheid van een laptop, geschikt voor afstandsonderwijs, 
bleek een groot probleem! Omdat wij (Leergeld) snel kunnen schakelen lukte het ons om binnen enkele weken in 
ons werkgebied circa 25 laptops te verstrekken. Deze kinderen hadden geen laptop om op behoorlijke wijze thuis 
afstandsonderwijs te kunnen volgen. Op de langere termijn kan het niet anders dan dat de wijze van financiering van 
de digitalisering in het onderwijs voor de leerling/student beter geregeld wordt. 

 
Immers, in gezinnen met armoede is er geen geld voor: een snelle laptop of computer, nieuwe kleren, een goede 
internetverbinding, iedere dag een warme maaltijd of een weekje vakantie. Het lidmaatschap van een sportclub, het 
vieren van een verjaardag of het meedoen aan schoolreisjes is niet vanzelfsprekend. 

 
Een deel van de groep die tot voor kort als moeilijk bereikbaar werd aangemerkt, is plotsklaps zichtbaar geworden. 
Massaal melden zzp’ers zich bij de noodloketten van de overheid. Een deel van hen heeft niet eerder te maken 
gehad met financiële problemen, een deel blijkt ook vóór de coronacrisis als zelfstandig ondernemer al een moeilijk 
financieel bestaan te hebben gehad. Mogelijk zullen andere groepen die voorheen ook al minder goed in beeld 
waren, nog verder onder de radar verdwijnen. Denk daarbij aan kinderen van laaggeletterden, statushouders en 
ouders die (nog) geen ondersteuning ontvingen. De omvang van onze doelgroep zal de komende tijd 
hoogstwaarschijnlijk toenemen. Veel mensen zijn in de eerste maanden van de crisis al in financiële problemen 
gekomen. Op langere termijn zullen de financiële gevolgen voor anderen mogelijk ook voelbaar worden. 

 
Wat speelt er verder in onze omgeving? 

• Kloof tussen arm en rijk neemt toe 

• Schaamte en taboe op armoede is hardnekkig 

• Trends in vrijwilligerswerk. Mensen willen zich niet minder, maar wel kortdurend als vrijwilliger inzetten 
Langere tijd verbonden willen/kunnen zijn neemt af
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Centrale doelstelling 

Over de centrale doelstelling van Leergeld Nederland is weinig discussie: het bevorderen van kansengelijkheid en 
een minimale levenstandaard voor alle kinderen. 
Een samenhangende aanpak om deze doelstelling te realiseren bestaat uit de inzet op drie niveaus: 

1. verstrekken van concrete voorzieningen zodat kinderen kunnen meedoen en sociale uitsluiting wordt 
voorkomen; 

2. op basis van signalering van armoedethema’s en problematiek in het gezin doorverwijzen naar andere vormen 
van ondersteuning die het gezin verder op weg kunnen helpen. Maar deze signalen ook benutten om in 
samenwerking met andere organisaties werk te maken van preventie van sociale uitsluiting en meedoen te 
bevorderen; 

3. aan de hand van signalen uit de gezinnen structurele belemmeringen op lokaal niveau aan de kaak stellen. 
 

 

De kracht van Leergeld 
 
De laagdrempeligheid van onze werkwijze stelt Leergeld in de gelegenheid veel kinderen uit de doelgroep te 
bereiken en te ondersteunen. Het huisbezoek, met de inkomenstoets, biedt Leergeld de kans om de hulpvraag 
met maatwerk te beantwoorden. Dit geeft ook inzicht in de bredere problematiek in deze gezinnen. De 
waarde(ring) van de Leergeldaanpak is onderzocht en beschreven in de publicatie ‘Leergeld doet ertoe’ 
(Schlette en Eidhof, 2018). Uit dit onderzoek blijkt onder meer de grote waardering van ouders voor de manier 
waarop Leergeld ondersteuning biedt. Ouders voelen zich gehoord en gezien, ze zeggen respectvol, niet 
oordelend en vanuit vertrouwen benaderd en geholpen te zijn. Ze ervaren dat ze er niet alleen voor staan. Het 
vangnet dat Leergeld biedt, geeft ze een gevoel van veiligheid. Daarnaast blijkt dat de toegevoegde waarde van 
Leergeld ook ten goede komt aan de (beleid)doelstellingen van andere partijen in de publieke sector, zoals 
gemeenten. 
 

• De geboden ondersteuning komt direct ten goede aan de kinderen, doordat de hulp in natura (door direct 
te betalen aan bijvoorbeeld de sportclub, school of de leverancier van een fiets) geboden wordt. Dit 
voorkomt dat het hiermee gepaard gaande bedrag wegvloeit naar schuldeisers of andere ook 
noodzakelijke uitgaven voor het gezin. 

• Door het persoonlijk contact kunnen stichtingen gezinnen verder op weg helpen met doorverwijzing naar 
andere vormen van ondersteuning. 

• De signalen vanuit de gezinnen stellen de stichtingen in staat om binnen het gemeentelijke armoedebeleid 
als goed geïnformeerde gesprekspartner te fungeren en zo het lokale beleid beter aan te laten sluiten op 
de behoeften van onze doelgroep. 

• Door de contacten met de gezinnen kunnen stichtingen tijdig nieuwe trends en daardoor nieuwe 
behoeftes en noodzaken signaleren. 

• De signalen uit de gezinnen stellen de stichtingen in staat om gericht samenwerking met lokale partners 
(zoals scholen of sociale wijkteams) aan te gaan om de problematiek onder de aandacht te brengen en 
bij te dragen aan preventieve interventies.
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De ‘Leergeld formule’ 

Leergeld Nederland en alle aangesloten onafhankelijke Leergeldstichtingen zijn trots op hun werkwijze, de ‘Leergeld 
formule’. Het lijkt mogelijk wat overdreven om in dit Meerjarenbeleidsplan deze formule opnieuw te benoemen. Echter 
omdat deze methode de werkwijze van Leergeld uniek maakt, doen we het toch! 
 
Deze methode is de afgelopen 20 jaar uitgegroeid tot een verfijnd en beproefd instrument om kinderen effectief te 
ondersteunen. De Leergeld formule biedt maatwerk en maakt optimaal gebruik van bestaande voorzieningen. In 
elke stap van de methode staat het individuele kind centraal en is meedoen het doel. Hiernaast levert de methode, 
via het huisbezoek, veel kennis op van de situatie in de gezinnen en de zaken waar zij tegenaan lopen. Op basis 
hiervan kan Leergeld problemen signaleren en agenderen. 

 
De ‘Leergeld formule’ bestaat uit de volgende stappen: 

 
Stap 1 Huisbezoek en inventarisatie: 

Gezinnen die Leergeld om hulp vragen, worden thuis bezocht door opgeleide en goed geïnformeerde intermediairs. 
Tijdens een persoonlijk gesprek wordt de situatie van het gezin besproken en de hulpbehoefte geïnventariseerd. Er 
wordt bekeken of er ook voor andere kinderen hulp nodig is. Waar nodig wordt verwezen naar andere hulpverlenende 
organisaties zoals een juridisch loket, schuldhulpverlening of (school-) maatschappelijk werk. Er vindt toetsing plaats 
van de inkomens- en (eventuele) schuldensituatie. 

 
Stap 2 Bemiddeling: 

Met ouders of verzorgers wordt besproken wat de mogelijkheden zijn met betrekking tot de gevraagde hulp en bij 
welke bestaande voorzieningen, zoals de bijzondere bijstand van de gemeente of andere instanties/organisaties, 
men terecht kan. Leergeld kan vaak ook ondersteuning bieden bij het aanvragen van deze voorzieningen. 

 
Stap 3 Financieel vangnet: 

Wanneer er geen voorzieningen zijn voor de betreffende aanvraag van het kind of wanneer deze voorzieningen niet 
toereikend zijn, biedt Leergeld aanvullende hulp in de vorm van giften in natura of vergoeding van kosten aan clubs 
en scholen. Criterium hierbij is altijd dat de aanvullende hulp bijdraagt aan de doelstelling van Leergeld: het 
voorkomen van sociale uitsluiting via het bevorderen van ‘meedoen’. 

 
Stap 4 Follow-up en nazorg: 

Na afhandeling van de aanvragen die bij Leergeld binnenkomen, blijft het contact met de betreffende gezinnen 
doorgaans bestaan. Afhankelijk van de situatie varieert dit van een telefoontje tot een nieuw huisbezoek. Maar ook 
een nieuwe hulpvraag is in veel gevallen mogelijk. 
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De ‘Leergeld formule’ werkt echt! 

Er zijn verschillende factoren die hierbij een rol spelen en de kracht van de ‘Leergeld formule’ bepalen: 
 
Laagdrempelige werkwijze 
Deze biedt Leergeld de kans om veel kinderen uit de doelgroep te bereiken en te ondersteunen. 
 
Huisbezoek met inkomenstoets 

Dit biedt Leergeld de kans om de hulpvraag met maatwerk te beantwoorden en geeft tevens inzicht in de problemen 
waarmee deze gezinnen te kampen hebben. Door het huisbezoek leert de intermediair het gezin van dichtbij kennen 
en gaat ‘naast de ouder(s) van de kinderen staan’. Het inzicht in de kansen en mogelijke keuzes van de ouder(s) 
ten aanzien van de ontplooiing van het kind wordt vergroot. Er wordt een beroep gedaan op de eigen kracht. 
 
Leergeld is de brug tussen kind en bestaande (lokale) voorzieningen 

De Leergeld intermediairs dragen bij aan het terugdringen van niet-gebruik van gemeentelijke voorzieningen en zijn 
zo nodig bereid de ouders te ondersteunen met het invullen van de benodigde formulieren. 
 
Leergeld is een laatste materieel vangnet 

Pas wanneer bestaande voorzieningen geen mogelijkheid bieden, steunt Stichting Leergeld het kind met eigen 
financiële middelen of hulp in natura. Leergeld zorgt ervoor dat de ondersteuning ook daadwerkelijk ten goede komt 
aan het kind en niet verdwijnt in de huishoudpot of wegvloeit naar schuldeisers. 
 
Leergeld is uitstekend op de hoogte van de lokale sociale kaart 

De lokale stichting Leergeld is niet alleen in staat om de oorspronkelijke hulpvraag te beantwoorden, maar zij kan 
gezinnen, waar nodig, op meerdere gebieden op weg helpen, door middel van doorverwijzing naar andere instanties, 
zoals bijvoorbeeld schuldhulpverlening of de voedsel- en/of kledingbank etc. Daartoe werkt Stichting Leergeld samen 
met vele lokale partijen (gemeenten, service-clubs, maatschappelijke instellingen, verenigingen, bedrijfsleven, 
andere fondsen). Leergeld hecht veel waarde aan deze ‘local-for-local aanpak’. Door deze aanpak is Leergeld sterk 
verankerd in de lokale gemeenschap, weet zij gezinnen en kinderen te bereiken die voor andere instanties vaak 
onbereikbaar blijven en heeft de lokale Leergeld stichting de mogelijkheid bij haar hulpverlening maatwerk te bieden. 
Daarnaast leidt de kleine afstand tussen gever en ontvanger tot grote betrokkenheid: lokaal sponsorgeld wordt lokaal 
besteed. 

Leergeld werkt heel nauw samen met het onderwijs 

De lokale Leergeld stichtingen werken nauw samen met scholen, wat cruciaal is voor het bereiken van de doelgroep. 
 
Leergeld werkt snel 

Vanwege de korte lijnen tussen aanvragende ouder(s) en de lokale Stichting Leergeld gekoppeld aan de efficiënte 
Leergeld werkwijze kan de afhandeling van aanvragen plaatsvinden binnen een periode van gemiddeld 6 weken. 
 
Leergeld heeft een signaalfunctie 

Leergeld signaleert knelpunten met betrekking tot tekortschietende voorzieningen of wetgeving en koppelt deze 
terug richting overheden en andere betrokken organisaties. 
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Waar staat Leergeld Oisterwijk voor 

Sociale uitsluiting door armoede is schrijnend. Kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen hebben het 
niet gemakkelijk in hun persoonlijke en gezinssituatie. Als zij op school of bij de sportvereniging ook niet mee kunnen 
doen, wordt het voor hen nog moeilijker om aan te blijven haken bij hun leeftijdgenootjes. 

 
Leergeld Oisterwijk wil op een duurzame manier investeren in de participatie en ontwikkeling van kinderen in Haaren, 
Heukelom, Moergestel en Oisterwijk, een gebied met circa 32.000 inwoners (2021). In dit gebied leven kinderen in 
gezinnen met lage inkomens waar dagelijks spanning is over het al dan niet kunnen voorzien in de eerste 
levensbehoeften.  
 
Onze doelgroep bestaat al lang niet meer alleen uit gezinnen die langdurig van een uitkering leven. Steeds vaker 
worden (eenouder-) gezinnen geconfronteerd met financiële problemen, bijvoorbeeld door werkloosheid, 
faillissement, schuldenproblematiek of een echtscheiding.  
 
Ook zien we steeds meer ‘werkende armen’ binnen onze doelgroep. ‘Meedoen’ op school en in de vrije tijd wordt 
dan om financiële redenen onmogelijk. Denk bijvoorbeeld aan meegaan op een schoolexcursie of schoolreisje, lid 
worden van een muziekvereniging of de scouting, maar ook aan een fiets om naar school te kunnen gaan of een 
computer of een laptop om huiswerk te kunnen maken of afstandsonderwijs te volgen. Hierdoor krijgen deze kinderen 
niet de mogelijkheid om zich volledig te ontwikkelen. Zij hebben vaker last van gezondheidsproblemen en gevoelens 
van eenzaamheid, ze presteren minder op school en hebben meer kans om later zelf opnieuw in een armoedesituatie 
terecht te komen.  
 

   

Onze missie 

Leergeld Oisterwijk richt zich op het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale 

financiële middelen. Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen 

aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.  

 

Door hen niet buiten te sluiten kunnen zij hun kennis, hun sociale en emotionele vaardigheden en hun talenten 

zo optimaal mogelijk ontwikkelen en later als volwassenen volwaardig participeren in de samenleving.  

 

De lange termijn ambitie van Leergeld is dan ook dat alle kinderen mogen en kunnen meedoen. 
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Korte terugblik op het Meerjarenbeleidsplan 2018-2020 Leergeld Oisterwijk 

2018 stond in het teken van de opstart van onze stichting. 2019 was het eerste jaar dat onze stichting operationeel 
was en stond in het teken van opbouwen van het netwerk en het verhogen van de naamsbekendheid van onze 
stichting. In dit jaar hebben wij 86 unieke kinderen uit 49 gezinnen kunnen helpen. Dit is ruim hoger dan de 75 
unieke kinderen die wij ons voor dit jaar ten doel gesteld hadden. 
 
In 2020 hebben we in totaal 109 unieke kinderen geholpen uit 72 gezinnen. Dit is een mooie groei ten opzichte van 
2019, maar minder groot dan we in ons beleidsplan uit 2018 hadden ingeschat. Wij maakten toen een schatting van 
125 geholpen kinderen in 2020. We denken dat dit te verklaren is door het uitzonderlijke Corona-jaar dat we gehad 
hebben. 
 
De inkomsten waren in 2019 € 99.117,- en in 2020 € 76.586,-. Dit is onder meer te verklaren door de kerstactie van 
2College Durendael die ruim € 10.000,- opgebracht heeft voor onze stichting. De overheidsbijdragen zijn licht 
gedaald van € 77.200,- naar 73.568,-, maar in verhouding tot de inkomsten betekent dit een stijging van 78% naar 
96%, wat ook weer te verklaren is door de eenmalige kerstactie. De uitgaven van de stichting waren in 2019 € 
54.179,- en in 2020 is er een daling te zien tot € 44.182,-. Dit is mede te verklaren doordat door Corona er veel 
minder zwemlessen doorgang konden vinden, er minder schoolreizen waren en er betere prijsafspraken voor laptops 
konden worden gemaakt. 
 
Met name doordat in 2019 relatief veel ‘dure’ zwemlessen werden vergoed, daalde de gemiddelde uitgave Meedoen 
per kind van € 458,- in 2019, naar € 302,- in 2020. Ook de uitgave Meedoen per aanvraag ging hierdoor omlaag van 
€ 224,- in 2019, naar € 159,- in 2020. 
 
Het jaar 2020 was natuurlijk in alle opzichten een uitzonderlijk jaar, ook voor Stichting Leergeld Oisterwijk. De 
sportclubs en het zwembad stopten meerdere malen met (een deel van) de activiteiten. Scholen en kinderopvang 
werden enkele maanden gesloten en van kinderen en ouders werd verwacht dat thuisonderwijs werd gevolgd cq. 
gegeven. Veel schoolreisjes en andere activiteiten kwamen te vervallen. Dit alles had invloed op de kinderen en ook 
op het soort en het aantal aanvragen voor ondersteuning die wij als Stichting ontvingen. Daarnaast is er een 
verandering in de samenstelling van onze doelgroep. Met de uitbraak van de Coronacrisis zijn veel mensen extra 
kwetsbaar geworden. Ondernemers/zzp-ers moesten een beroep doen op de Tijdelijke Overbruggingsregeling 
Zelfstandig Ondernemers (TOZO)-regeling om hun inkomen tot het sociaal minimum aan te vullen. Er blijft dan geen 
ruimte over om de deelname van de kinderen aan clubjes te betalen. 
 
Samenwerking is voor Leergeld Oisterwijk de fundering om succesvol te kunnen opereren. Of dat nu gemeenten, 
scholen, bedrijven, particulieren of andere organisaties en instellingen zijn: in de voorgaande jaren hebben we, 
ondanks de lastige situatie, de samenwerking weer in goede harmonie kunnen vormgeven. In de afgelopen jaren 
hebben gelukkig weer veel particulieren en organisaties laten blijken dat zij een groot hart hebben voor de kinderen 
van Leergeld Oisterwijk. Het belang van hulp aan kinderen die in armoede opgroeien, blijft onveranderd groot en wij 
blijven dus afhankelijk van financiële hulp ook in de toekomst!  
 
Hoewel de bekendheid van Stichting Leergeld Oisterwijk de afgelopen twee jaren gestegen is, weten veel ouders de 
weg naar ondersteuning nog onvoldoende te vinden. Zij denken vaak dat anderen nog slechter af zijn dan zij. 
Schaamte voor het moeten rondkomen met weinig geld en het hebben van schulden speelt daarbij ook een grote rol 
en dat is hardnekkig. Deze doelgroep bereiken is en blijft een stevige uitdaging. 
 
Het is nog onduidelijk hoe de “anderhalve-meter-samenleving” zich op termijn gaat ontwikkelen. Voorlopig stelt dit 
uitdagingen aan onze manier van werken als het gaat om het organiseren van huisbezoeken ter inventarisering van 
de concrete hulpvraag. Wij verwerken alle aanvragen nu zoveel als mogelijk is per telefoon/mail en via de telefoon. 
Dit laatste werkt helaas niet altijd even goed bij gezinnen die de Nederlandse taal onvoldoende machtig zijn. 
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Kenmerkende ontwikkelingen 
Groei aantal geholpen kinderen 
In de periode 2018-2020 zijn door Leergeld Oisterwijk 
195 kinderen geholpen. Ten opzichte van het eerste 
jaar 2019 steeg het aantal in 2020 met ongeveer 28%. 
 
 

 
 
Inkomsten en overheidsbijdragen 

In 2019 bedroegen de inkomsten voor onze stichting 
€ 99.117,- en in 2020 € 76.586,-. Ten opzichte van 
2019 daalden de inkomsten met iets meer dan 20%. 
In 2019 bedroeg het aandeel overheidssubsidies  
€ 77.200,- (78%) en in 2020 € 73.568,- (96%). 
 

 
 
Uitgaven Meedoen per kind 
In 2019 bedroegen de uitgaven € 458,- per kind en in 
2020 € 302. Ten opzichte van 2019 daalden de 
uitgaven per kind met bijna 35%. 
 

 
 
 
 

 
Groei aantal aanvragen 
In deze periode steeg het aantal toegewezen 
aanvragen van 176 in 2019 naar 207 in 2020.  
Ten opzichte van het eerste jaar 2019 steeg het 
aantal in 2020 met ongeveer 18%. 
 

 
 

Inkomsten en uitgaven 
In 2019 bedroegen de inkomsten voor onze stichting 
€ 99.117,- en in 2020 € 76.586,-. Ten opzichte van 
2019 daalden de inkomsten met iets meer dan 20%. 
In 2019 bedroegen de uitgaven € 54.179,- (55%) en in 
2020 € 44.182,- (58%). 
 

 
  
Uitgaven Meedoen per aanvraag 
In 2019 bedroegen de uitgaven € 224,- per kind en in 
2020 € 159. Ten opzichte van 2019 daalden de 
uitgaven per aanvraag met bijna 30%. 
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Doel Meerjarenbeleidsplan 2021-2024 

Het doel van dit meerjarenbeleidsplan is helderheid geven over onze ambities en prioriteiten voor de komende 4 
jaren. 

 
Leergeld Oisterwijk is actief in Heukelom, Moergestel, Oisterwijk en sinds 1 januari 2021, als gevolg van de 
herindeling van de gemeente Haaren, ook in de kern Haaren. Dit met lokale vrijwilligers en bestuurders, met 
grotendeels lokale financiers en subsidies van de lokale overheden. Leergeld doet dit vanuit een grote lokale 
autonomie. Daardoor kan Leergeld Oisterwijk maatwerk leveren en snel werken, zijn wij pragmatisch en doelgericht. 

 
Focus in beleid 
Ons eerste meerjarenbeleidsplan 2018-2020 ‘Alle kinderen mogen meedoen’ richtte zich op de lokale bekendmaking 
van onze organisatie en het bereiken van onze doelgroep. 

 
Dit Meerjarenbeleidsplan 2021-2024 ‘Naar gelijke kansen voor alle kinderen’ legt de focus op verdiepen en 
versterken van hetgeen we de afgelopen twee jaren hebben opgebouwd. 

 
Op de eerste plaats richten wij ons op externe partijen: Leergeld Nederland, de gemeente Oisterwijk, het 
bedrijfsleven, samenwerkingspartners, onderwijs- en overige organisaties zoals sport-, muziek en 
ontspanningsverenigingen die actief zijn in het werkveld van kinderen en gezinnen. Dit plan beoogt hen: 

• Te betrekken bij de relevantie van meedoen en hen te doordringen van de urgentie van de problematiek 
rondom kinderen in armoede 

• Te enthousiasmeren over de Leergeldaanpak en de resultaten daarvan 

• Uit te nodigen om Leergeld te steunen met middelen, raad en daad 

• Uit te dagen om op een structurele manier bij te dragen aan oplossing van de problematiek, bijvoorbeeld door 
beleidsveranderingen of het verminderen van kosten van binnen- en buitenschoolse activiteiten voor kinderen 

 
Tevens richten wij ons op de interne organisatie. Hier gaat het om het behouden en verder uitbouwen van een goed 
opgeleide en soepel lopende vrijwilligersorganisatie. Coördinatoren, intermediairs en bestuursleden die sterk 
gemotiveerd zijn om kinderen te ondersteunen en dit doen in een prettige sfeer. Dit plan biedt voor de komende 4 
jaren: 

• Een kader voor consistentie in visie, beleid en aanpak 

• Ondersteuning bij het maken van keuzes en prioriteren van activiteiten 

• Inspiratie en motivatie bij het aangaan van uitdagingen 
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Speerpunten Meerjarenbeleidsplan 2021-2024 

Voor de periode 2021 - 2024 kiezen we voor de volgende vijf speerpunten: 
 

1. Directe ondersteuning bieden aan kinderen 

• Realiseren van gelijke toegang voor alle kinderen in ons werkgebied tot alle mogelijke voorzieningen. 

• Leveren van maatwerk per kind. 

2. Samenwerken vanuit autonomie 

• Zoals eerder al aangehaald onderstreept Leergeld Oisterwijk het belang van samenwerking met andere 
lokale organisaties rondom het kind en het gezin. Daarbij ligt de nadruk op het eigen karakter van 
Leergeld als particuliere organisatie, met een coöperatieve opstelling om zich samen met andere 
organisaties in te zetten om ervoor te zorgen dat alle kinderen kunnen meedoen, ongeacht de financiële 
omstandigheden waarin zij opgroeien. 

• De huidige samenwerking verstevigen en waar nodig uitbreiden. 

• In samenwerking met andere organisaties de bekendheid en zichtbaarheid van Leergeld vergroten. 

 
Omdat lokaal maatwerk voor ons belangrijk is, volgt Leergeld Oisterwijk 
met grote interesse de landelijke ontwikkelingen van rond Sam& (Samen). 

 
Onder de vlag van Sam& bundelen landelijke Stichtingen zoals Leergeld Nederland, 
Jarige Job, Jeugdfonds Sport & Cultuur en Kinderhulp hun krachten om de doelgroep: 
kinderen in armoede beter te bereiken en hen breder te kunnen ondersteunen. 
Leergeld Oisterwijk maakt gebruik van de aanmeldmogelijkheid via de site van Sam&. 

 
De concrete hulpverlening aan kinderen voeren wij verder geheel zelfstandig uit omdat 
wij voornamelijk gebruik maken van de diensten van lokale leveranciers en 
verenigingen. 
 

3. Aan de kaak stellen van structurele belemmeringen 

• Leergeld Oisterwijk zet in op het beter en breder ontsluiten van relevante data rond gezinnen en 
kinderen die ondersteuning nodig hebben en deze vertalen naar concrete actieplannen. 

• In een goede samenwerking met lokale partners trends signaleren en adresseren. 

• Signalen uit ons werkgebied agenderen en adresseren aan lokale partijen, zoals de politiek, 
gemeenten, het onderwijs en overige partners. 

• Het thema ‘Kinderen in armoede’ op de gezamenlijke agenda houden. 

4. Genereren van inkomsten 

• Om ons werk naar behoren te kunnen blijven doen is jaarlijks veel geld nodig. Sinds 2018 ontvangt 
Leergeld Oisterwijk van de gemeenten een aanzienlijk deel van de zogenaamde ‘Klijnsma-gelden’. 

• Het genereren van additionele inkomsten via het bedrijfsleven, lokale fundraisingactiviteiten, spontane 
acties, giften van liefdadigheidsinstellingen en -fondsen, giften van particulieren e.d. blijft een 
voortdurend aandachtspunt. 

5. Professioneel werken met vrijwilligers 

• Leergeld Oisterwijk continueert de deskundigheidsbevordering van haar vrijwillige medewerkers en 
bestuursleden.  

• Het ontwikkelen en uitvoeren van een adequaat vrijwilligersbeleid mede met het oog op de diversiteit 
van het vrijwilligersbestand. 
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Financiën 

Stichting Leergeld Oisterwijk heeft als doel het helpen van kinderen binnen gezinnen met minder financiële 
mogelijkheden. Op het gebied van Onderwijs, Welzijn, Sport, en Cultuur stellen wij cheques beschikbaar die kunnen 
worden ingewisseld bij (lokale) leveranciers. Deze kosten van ‘meedoen’ bedroegen in 2020 circa 33.000 euro. 
 
Ter dekking van de kosten zijn wij voor een belangrijk gedeelte afhankelijk van de zogenaamde ‘Klijnsma-gelden’ 
die elke gemeente jaarlijks van de overheid ontvangt. Jaarlijks vindt in goed overleg met de gemeente Oisterwijk 
afstemming plaats over enerzijds de te verwachten kosten ‘Meedoen‘ en anderzijds de beschikbare subsidie gelden. 
De huidige financiële positie van de Stichting is zeer gezond. Echter op de middellange termijn is nog veel onzeker. 
Enerzijds is onduidelijk in hoeverre de subsidie vanuit de overheid wordt gecontinueerd, anderzijds is het op dit 
moment nog onduidelijk hoe de hulpvraag vanuit de gezinnen zich zal gaan ontwikkelen. 

 
Financiële meerjarenprognose 

Vanwege de kwetsbaarheid van de huidige situatie in ons land is moeilijk in te schatten hoeveel aanvragen we de 

komende jaren zullen ontvangen. Het streven is om alle kinderen uit de doelgroep die een beroep op ons doen te 

ondersteunen. 

 

Mocht er in de toekomst een disbalans ontstaan tussen beschikbare middelen en aanvragen dan zullen we de 

volgende acties overwegen: 

• Aanvullende subsidie aanvragen 

• Fondsenwerving intensiveren 

• Toekenningsbeleid versoberen 
 
Voor de financiële begroting voor het jaar 2021 verwijzen wij u naar het onderliggende Jaarplan en begroting 2021 
Leergeld Oisterwijk. 
 

Onze organisatie 

Het lokale en onbezoldigde bestuur van Stichting Leergeld Oisterwijk (opgericht 25 juli 2018) is 

eindverantwoordelijk voor alle activiteiten van de stichting. 
 
Samenstelling dagelijks bestuur 
Voorzitter   Dhr. Wicher Hooites Meursing  Oisterwijk 

Secretaris   Mevr. Linda Vermeer   Oisterwijk 

Penningmeester  Mevr. Joke ter Steeg   Oisterwijk 

Lid PR & Sponsoring  Dhr. Frank Willemen   Oisterwijk 

Lid    Dhr. Pablo Vos    Oisterwijk 

 

Uitvoeringsorganisatie 
Het bestuur wordt ondersteund door de uitvoeringsorganisatie. Deze vrijwilligers nemen een cruciale positie in onze 
organisatie in. Zij organiseren en voeren het hele proces van de behandeling van aanvragen uit. Dankzij hun inzet 
kunnen kinderen naar school fietsen, hebben zij een laptop om huiswerk te maken en afstandsonderwijs te volgen, 
kunnen ze voetballen, naar atletiek, zwemmen, naar de scouting, muzieklessen volgen en dansen. Te veel om op 
te sommen!  
 

Coördinator:   Mevr. Gineke Démeijer   Oisterwijk 
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