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Voorwoord  

Dachten we met de afsluiting van het jaar 2020 dat in 2021 alles beter zou worden, dan 

hadden we het goed mis: het virus bleef ons bezighouden. Telkens weer kregen we te maken 

met een nieuwe lockdown. Dat betekende geen fysieke bijeenkomsten, maar Teams en 

Zoomvergaderingen. Voor de kinderen en jongeren was het gevolg dat zij ‘dan wel dan niet’ 

naar school mochten. Schoolreisjes en schoolkampen waren taboe en aanvragen hiervoor 

bleven dan ook uit. Dat gold eveneens voor naschoolse activiteiten en de animo om lid te 

blijven van een club liep hard terug.  

Een tweede aanleiding voor de keldering van onze cijfers was de nieuwe Wet op de 

Vrijwillige Ouderbijdrage, die op 1 augustus 2021 van kracht werd. Volgens deze wet mogen 

kinderen niet meer worden uitgesloten van activiteiten die door de school georganiseerd 

worden zoals excursies, reizen, extra lesaanbod etc. Ook als de vrijwillige ouderbijdrage niet 

wordt betaald mogen kinderen meedoen. Dit geldt voor zowel basis- als middelbare scholen. 

Het is niet de bedoeling dat wij als Leergeld dit langer vergoeden. Een aantal scholen zegt 

hierdoor in de financiële problemen te komen en kiezen ervoor het aanbod aan activiteiten 

te verminderen. Dat kan voor de kinderen uit onze doelgroep betekenen dat er voor hen 

zelfs geen schoolreisje meer inzit. In eerste instantie was de wet bedoeld om ongelijkheid 

tegen te gaan. Bijvoorbeeld als ouders de dure schoolreizen naar Rome e.d. niet konden 

betalen kregen de achterblijvende kinderen een alternatief programma op school 

aangeboden. Nu lijkt het erop dat het kind met het badwater wordt weggegooid; scholen, 

waar weinig ouders de ouderbijdrage en/of schoolreis kunnen betalen, hebben naar hun 

zeggen geen geld meer voor dit soort extra’s . Daarmee creëren we dus ‘rijke’ en ‘arme’ 

scholen. 

Als organisatie bleven we dit jaar lang in het ongewisse wat de gemeente Eindhoven zou 

besluiten nadat de overeenkomst met de Jeugdfondsen Sport en Cultuur Eindhoven per 1 

januari was beëindigd. Het belang van ouders/kinderen stond bij ons voorop. Tot nu toe 

waren zij gewend de aanvragen voor sport en cultuur bij ons in te dienen en wij besloten 

deze te blijven behandelen ondanks dat wij daar geen subsidie voor ontvingen. In het najaar 

bracht ons dat in financiële problemen, maar dit werd direct door de Gemeente opgepikt en 

opgelost. Op 1 december werd ons medegedeeld dat wij met ingang van 2022 ook voor 

sport en cultuur subsidie gaan ontvangen. We sluiten 2021 dan ook af met een zeer goed 

gevoel richting het nieuwe jaar. 

 

Hanny Jacobs-van Nisselrooij, voorzitter 
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1. De Leergeld organisatie 

1.1 Onze missie 

Leergeld heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen van 4 tot 18 jaar uit 

gezinnen met minimale financiële middelen. Leergeld wil aan deze kinderen kansen bieden 

om te kunnen deelnemen aan voor hen gewenste en sociaal- en maatschappelijke gezien 

noodzakelijke activiteiten. Hierdoor kunnen ook deze kinderen hun vooral sociale 

vaardigheden zo optimaal mogelijk ontwikkelen en bieden we ook het perspectief om later 

als volwassenen volwaardig in de samenleving te participeren. Onze ambitie is dus dat alle 

kinderen kunnen meedoen en ons motto daarom: “Alle kinderen mogen meedoen, want nu 

meedoen is straks meetellen”.  

 

1.2 De Leergeldorganisatie 

De Stichting Leergeld Eindhoven is lid van de Vereniging van Stichtingen Leergeld in 

Nederland, kortweg Leergeld Nederland. Leergeld Nederland heeft in ’s-Hertogenbosch een 

landelijk bureau dat tot taak heeft de lokale stichtingen te ondersteunen en, waar nodig, de 

brug te slaan naar landelijke politiek, financiers en de maatschappij als geheel.  

In het jubileumjaar, 25 jaar na oprichting van de eerste Stichting Leergeld in Tilburg, staat de 

Leergeldorganisatie als een huis! De vereniging telt in 2021 inmiddels 112 lokale stichtingen 

die actief zijn in 258 gemeenten van de in totaal 345 gemeenten in Nederland, een dekking 

van 75%. Samen ondersteunden zij dit afgelopen jaar 128.946 unieke kinderen. Dat is 

weliswaar 2% minder ten opzichte van 2020 (131.203 kinderen), maar nog steeds een 

geweldige prestatie in een jaar, waarin de aanhoudende coronapandemie opnieuw voor veel 

beperkingen heeft gezorgd. Steeds vaker wordt Leergeld Nederland benaderd door 

ministeries, politici, adviesorganen en het onderwijs om onze kennis en ervaringen in te 

brengen over de situatie van kinderen die opgroeien in armoede. Leergeld maakt deel uit 

van lokale en landelijke armoedenetwerken, waarvan vooral de samenwerking binnen Sam& 

(Samen voor Alle Kinderen) met het Nationaal Fonds Kinderhulp, Stichting Jarige Job en het 

Jeugdfonds Sport & Cultuur zich de laatste jaren sterk ontwikkeld heeft.  

 

Armoede onder kinderen is een verborgen probleem dat via Stichting Leergeld beter zichtbaar  

gemaakt én aangepakt wordt. Door Leergeld kunnen steeds meer kinderen deelnemen aan 

binnen- en buitenschoolse activiteiten. Dat is essentieel voor de ontwikkeling van elk kind. 

Dennis Wiersma, Demissionair Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2021 

Uit: 25 jaar Stichting Leergeld 
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De missie van Leergeld is na 25 jaar onveranderd: gelijke kansen voor alle kinderen, want 

alle kinderen mogen meedoen! Wij zijn overtuigd van de belangrijke rol van Leergeld binnen 

het werkveld van ondersteuning bij armoede. Basis van onze werkwijze is de kenmerkende 

Leergeld formule. Daarin ligt onze toegevoegde waarde! We werken laagdrempelig, we 

kijken naar de positie van het kind, we bieden maatwerk, zonder met het vingertje te wijzen 

of verwijten te maken. We ondersteunen de kinderen en daarmee de gezinnen. De 

menselijke benadering van Leergeld blijkt regelmatig in schril contrast te staan met de 

ervaringen van gezinnen met publieke instanties. Zij waarderen het huisbezoek vanwege de 

betrokkenheid en persoonlijke benadering van de Leergeld vrijwilligers. 

Idealiter zou Leergeld niet (langer) nodig zijn. Gezien de voortdurende noden in de gezinnen 

waardoor kinderen ongelijke kansen hebben en het risico lopen te worden buitengesloten, 

moeten we constateren dat van onszelf opheffen geen sprake kan zijn. We zien een 

groeiende kloof tussen arm en rijk, we verwachten verdere toename en differentiatie van de 

doelgroep en ervaren nog steeds toenemende kansenongelijkheid in het onderwijs. Hoewel 

de effecten van de coronacrisis onzeker zijn, zullen deze invloed hebben op bovenstaande 

ontwikkelingen waardoor meer gezinnen te maken zullen krijgen met financiële problemen. 

 

1.3 Doelstelling Leergeld 

In Nederland leven op dit moment 1 op de 12 kinderen in gezinnen met lage inkomens in 

een situatie waarin er dagelijks spanning is over het al dan niet kunnen voorzien in de eerste 

levensbehoeften. Voor deze kinderen bestaat er een reëel risico op sociale uitsluiting, omdat 

ze om financiële redenen niet of onvoldoende kunnen deelnemen aan allerlei sociaal- en 

maatschappelijk wenselijke activiteiten. Deze kinderen staan vaak letterlijk aan de zijlijn. 

“Meedoen” wordt om financiële redenen onmogelijk, waardoor ze niet de mogelijkheid 

krijgen om zich goed en volledig te ontwikkelen. Kinderen die opgroeien in dit soort situaties 

hebben vaker last van gezondheidsproblemen en gevoelens van eenzaamheid, behalen vaak 

lagere onderwijsprestaties en hebben meer kans later opnieuw in een eigen armoedesituatie 

terecht te komen. Nu niets doen voor deze kinderen betekent dat we straks als 

maatschappij daar leergeld voor zullen betalen. 

 

 

 

Met Leergeld werken we samen in Sam& voor alle kinderen. Bilateraal werken we met heel veel 

lokale Leergeld stichtingen, die als intermediair bij Kinderhulp voor ‘hun kinderen’ aanvragen doen. 

Die samenwerking is op alle fronten heel goed en vruchtbaar. We vullen elkaar fantastisch aan. 

Jan Wezendonk, directeur Nationaal Fonds Kinderhulp 

Uit: 25 jaar Stichting Leergeld 
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Over onze doelstelling is weinig discussie: Het voorkomen van sociaal isolement van 

kinderen uit minimagezinnen. Maar ook streeft Leergeld naar kansengelijkheid en een 

minimale levenstandaard voor alle kinderen. Het mag voor het hebben van toegang tot 

voorzieningen en gelijke kansen niet uitmaken waar een kind woont. Een samenhangende 

aanpak om deze doelstellingen te realiseren bestaat uit de inzet op drie niveaus: 

1. Verstrekken van voorzieningen zodat kinderen kunnen meedoen en sociale 

uitsluiting wordt voorkomen; 

2.  Op basis van signalering en armoedethema’s en problematiek in het gezin 

doorverwijzen naar andere vormen van ondersteuning die het gezin verder op weg 

kunnen helpen. (Bijv. WIJEindhoven, Humanitas.) Maar ook deze signalen 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 aan de kaak 

stellen. Deze belemmeringen kunnen we, als deze bijvoorbeeld te maken hebben 

met gemeentelijk beleid, met de gemeente delen.  Daarnaast kunnen we signalen 

delen met Leergeld Nederland, die signalen ontvangt van de Leergeld Stichtingen uit 

het hele land en bespreekt met het betrokken ministerie in Den Haag. 

 

 

 

 

Beter nu een beetje investeren in het ‘leren’ en ‘meedoen’, dan later ‘duur leergeld’ betalen. 

Coks Glerum, eerste voorzitter Vereniging van Stichtingen Leergeld in Nederland 2004 

Uit: 25 jaar Stichting Leergeld 

 

 

 



 

 Jaarverslag 2021 / blad. 9 van 38   

2. Maatschappelijke ontwikkelingen  

2.1 De Doelgroep 

Doordat de economie in 2019 in Nederland in de lift zat gingen we ervan uit dat onze 

doelgroep mogelijk kleiner zou worden. Hoe anders pakte het uit. In februari 2020 werd in 

Noord Brabant het eerste corona slachtoffer gemeld. Al snel breidde het aantal mensen met 

deze infectieziekte uit en werd een pandemie uitgeroepen. Er volgden strenge maatregelen: 

scholen werden gesloten evenals winkels, sportscholen, etc. Mensen moesten thuis werken. 

Door alle sluitingen verloren veel mensen hun baan en/of hun inkomen. Deze pandemie 

beheerste ook in 2021 nog dagelijks ons leven. 

Voor stichting Leergeld Eindhoven had dit nog steeds grote gevolgen: 

- Door het digitale onderwijs was het noodzaak dat kinderen konden beschikken over 

een pc, IPad of laptop. De meeste kinderen hebben we in 2020 voorzien, maar toch 

hebben we in 2021 nog 101 kinderen voorzien van een pc, 223 kinderen ontvingen 

een laptop en 16 kinderen konden we blij maken met een IPad. 

- De aanvragen voor schoolreisjes, excursies, etc. bleven uit; die konden immers nog 

steeds niet doorgaan. 

- Ook buitenschoolse activiteiten op gebied van sport en cultuur lagen stil. Veel 

kinderen haakten af bij de sportclubs omdat die stil lagen. 

- Voor onze intermediairs was het risico te groot om op huisbezoek te gaan. Zoveel als 

mogelijk is er telefonisch contact met de gezinnen onderhouden. 

Een ander effect was dat we ook dit jaar weer een terugval constateerden in sponsorgelden. 

Uiteindelijk hebben we in 2021 3012 unieke kinderen uit 1674 gezinnen geholpen. Helaas 

minder dan in 2020 (3347 kinderen uit 1944 gezinnen). We hopen dat de kinderen de 

activiteiten weer opnemen zodra we verlost zijn van alle gevolgen van de pandemie. 

 

2.2 Lokaal beleid Leergeld Eindhoven 

De kwetsbare groepen zijn door de crisis het hardst geraakt. De samenstelling van de groep 

ouders die leeft op of onder het sociaal minimum is meer divers dan voorheen. Een groot 

deel daarvan is onbekend met bestaande ondersteuningsmaatregelen en kent niet altijd de 

ondersteuning die voor hun kinderen beschikbaar is te vinden. Het bestaande aanbod vanuit 

de gemeenten is te weinig flexibel om maatwerk te kunnen bieden. Dit zien we bijvoorbeeld 

bij werkende ouders die rond of onder de armoedegrens moeten leven. Dit geldt ook voor 

doelgroepen als statushouders, vluchtelingen, arbeidsmigranten, laaggeletterden en mensen 

die minder digitaal vaardig zijn. 

Om deze groepen te informeren hebben we in december 2020 duizenden folders verspreid 

in de stad; via scholen, sportclubs, culturele organisaties, maatschappelijke organisaties 

zoals WIJEindhoven, bureau Jeugdzorg, financiële werkplaatsen, etc. Om mensen te 

bereiken die de Nederlandse taal niet goed beheersen hebben we een Turkse en Arabische 
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vertaling bij de folder ingesloten. De folder is door de gemeente in januari 2021 bijgesloten 

bij de brief over de Meedoen regeling. Wij kunnen niet anders dan constateren dat al deze 

acties niet hebben geleid tot een groter bereik van onze doelgroep. Waarschijnlijk zijn de 

veelvuldige lockdowns hier ook debet aan: in die periodes mochten de meeste activiteiten 

niet doorgaan. 

In februari hebben we ons beleidsplan “Meedoen mogelijk maken” vastgesteld. In dit 

beleidsplan zijn de concrete plannen voor de periode 2021-2023 vastgelegd. 

Wat willen we bereiken? 

- Vergroten van het bereik van de doelgroep.  

- Vergroten van de werkelijke deelname 
- Een aantal ongewenste effecten van de Coronapandemie bij de doelgroep helpen 

oplossen. 

In deze beleidsnota beschrijven we de aanpak hoe we deze doelen willen bereiken. 

Onze subsidieaanvraag voor 2022-2024 wordt in oktober vastgesteld en aangeboden aan de 

gemeente. Deze aanvraag is gebaseerd op de ambities van de gemeente en onze eigen 

ambities zoals verwoord in ons beleidsplan over dezelfde periode. Hiermee willen wij komen 

tot een optimale invulling van: 

- De beleidsvoornemens van de gemeente Eindhoven voor de toekomst 

- Waar wij voor staan als SLE en onze kwaliteiten. 

SLE staat voor haar doelstelling om kinderen die opgroeien in gezinnen met financiële 

problemen optimaal te helpen. Ons credo is dan ook Alle kinderen in Eindhoven doen mee!! 

Het uitgangspunt “Kinderen zijn niet arm, maar ouders zijn arm” houden wij daarbij in ons 

achterhoofd. 

 

2.3 Gemeentelijk beleid. 

Op 9 juni 2020 heeft de Eindhovense gemeenteraad het Beleidsplan “Een nieuw perspectief 

op armoede en schulden Gemeente Eindhoven 2020-2024” vastgesteld.  

Dit beleidsplan is het vervolg op een breed onderzoek dat plaatsvond van november 2019 – 

maart 2020 naar armoede en schulden in Eindhoven. (Dus nog voor de coronacrisis.) Het 

geeft een duidelijk beeld van de knelpunten die naar voren komen bij de hulp aan inwoners 

van Eindhoven met financiële problemen. In de aanbevelingen van dit onderzoek wordt de 

gemeente opgeroepen om regie te nemen op de aanpak van armoede en schulden. 

Dit heeft geresulteerd in een beleidsplan dat 7 doelen omvat: 

1. Meer inwoners zijn structureel uit de armoede (in samenwerking met de stad) 

2. Alle inwoners kunnen in de samenleving meedoen, ook inwoners met een laag 

inkomen (vereenvoudiging en bekendheid minimaregelingen) 

3. Voorkomen dat inwoners in financiële problemen komen (preventie) 
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4. Meer inwoners met beginnende betaalproblemen vinden en snel passende hulp 

aanbieden (vroeg signalering) 

5. Inwoners met schulden beter en sneller helpen (verbeteren van de keten) 

6. Meer inwoners zijn duurzaam schuldenvrij (nazorg) 

7. Bewindvoering wordt ingezet voor de inwoner die het nodig heeft. 

Bij de uitvoering van dit nieuwe beleidsplan is de Stichting Leergeld Eindhoven uiteraard een 

van de maatschappelijke partners in de stad. Ons doel is om kinderen mee te laten doen 

ondanks dat de financiële situatie van de ouder(s) hiervoor niet toereikend is. Helaas 

bereiken we nog niet alle kinderen en worden aanvragen die al wel zijn toegekend niet 

benut doordat de ouders de laatste stappen niet nemen. Dit geld blijft onnodig op de plank 

liggen. De gemeente wil samen met ons zoeken naar een oplossing. 

De gemeente Eindhoven vindt dat de huidige vorm van subsidiëring niet aansluit op de 

uitgangspunten en ambities in het nieuwe armoedebeleidsplan. In een Raadsinformatiebrief 

van 24 november wordt het besluit van het College van Burgemeester en Wethouders 

bekend gemaakt.  

“Wij willen samen met onze partners hét verschil kunnen maken voor de kinderen in onze 

stad die onze hulp nodig hebben. In deze ontwikkeling vormt meedoen de ene pijler, waarbij 

het doel is om het bereik te vergroten van kinderen die opgroeien in een gezin met een laag 

inkomen. De tweede pijler is het vinden van een duurzame oplossing met perspectief op 

financiële zelfredzaamheid voor deze kinderen. Hiermee zetten wij, conform onze visie, in op 

het doorbreken van de vicieuze cirkel van armoede.” 

En verder 

“Om dit te realiseren gaan wij gezamenlijk een ontwikkeltraject aan met onze huidige 

partners in de stad – Stichting Leergeld Eindhoven (SLE), Jeugdfonds Cultuur Eindhoven (JFC) 

en Jeugdfonds Sport Eindhoven (JFS) (de kindfondsen). We willen voor ouders en partners in 

de stad naar een laagdrempelige, duidelijke en efficiënte werkwijze. We kijken ook met 

welke andere partijen, naast de huidige kindfondsen, we onze opgave kunnen versterken.” 

B&W besluit om de huidige begrotingssubsidies over te hevelen naar de armoedegelden 

‘Bestrijding Kinderarmoede 0-18 jaar’ binnen het Sociaal Domein. De subsidieverlening 

eindigt op 1 juli 2021 en de kindfondsen ontvangen een afbouwsubsidie over de periode 1 

januari t/m 30 juni 2021. 

Met ingang van 1 januari 2021 is met wederzijds goedvinden een einde gekomen aan de 

samenwerkingsovereenkomst tussen het Jeugdfonds Sport Eindhoven, het Jeugdfonds 

Cultuur Eindhoven en de Stichting Leergeld Eindhoven. 

De gemeente betreurt deze ontbinding van de samenwerking en vanuit de uitgangspunten 

en ambities in het nieuwe armoedebeleidsplan is een opdracht geschreven aan de 

kindfondsen Stichting Leergeld en het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Hierin wordt gevraagd 

een plan te ontwikkelen en stappen te zetten in het bereiken van twee hoofddoelen met een 

aantal subdoelen. Te weten: 
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1. Iedereen moet naar vermogen mee kunnen doen, ook inwoners met een laag 

inkomen; het huidige bereik van de kindfondsen vergroten met een toename van 

circa 50%. 

2. Het perspectief op financiële zelfredzaamheid voor kinderen van ouders met een laag 

inkomen verbeteren; een nieuwe vraag gericht aan de kindfondsen. 

Om verdere invulling te geven aan deze opdracht bood de Gemeente Eindhoven de 

kindfondsen een ontwikkeltraject aan onder begeleiding van een externe facilitator. Beide 

kindfondsen stemden in met deelname aan dit traject. Doel van het traject is om gezamenlijk 

te komen tot het schrijven van een driejarig plan, verwerkt in een subsidieaanvraag. 

Het traject bestond uit vijf bijeenkomsten, waarin een poging is ondernomen om te 

onderzoeken hoe aan deze opdracht gezamenlijk invulling gegeven kan worden.  

 

2.4 Het nieuwe beleid en Stichting Leergeld 

De Stichting Leergeld heeft aan het ontwikkeltraject deelgenomen met zowel leden van het 

bestuur als de coördinator van het bureau. Dus zowel vanuit beleid als uitvoering. Vanuit de 

zijde van het Jeugdfonds Sport en Cultuur namen leden van het interimbestuur 

(medewerksters van de landelijke koepel Jeugdfonds Sport en Cultuur) deel. Doel was dat na 

afsluiting van het traject de beide kindfondsen gezamenlijk een subsidieaanvraag zouden 

indienen. Leergeld heeft echter het besluit genomen af te zien van een gezamenlijke 

aanvraag en heeft half april een eigen aanvraag ingediend.  

Intussen was de samenwerkingsovereenkomst met het Jeugdfonds per 1 januari beëindigd 

en voor Leergeld stond vast dat de kinderen en gezinnen hier niet de dupe van mochten 

worden. We besloten alle aanvragen in behandeling te blijven nemen. Ook de betaling na 

goedkeuring. Dit ondanks dat we voor de sport- en cultuuraanvragen geen gemeentelijke 

subsidie ontvingen en de factuur niet langer konden indienen bij het Jeugdfonds. 

Helaas voldeed onze subsidieaanvraag van april niet voldoende aan de wens van de 

gemeente. Na een verhelderend gesprek met de wethouders Richters en Steenbakkers zijn 

we in augustus aan de slag gegaan om de aanvraag beter te laten aansluiten op het 

beleidsplan ‘Een nieuw gezamenlijk perspectief op armoede en schulden 2020-2024’. Deze 

aanvraag werd door de gemeente goed ontvangen. 

Het voornemen van de gemeente om een besluit te nemen op 1 juli over hoe verder met de 

kindfondsen werd door alle ontwikkelingen uitgesteld tot 1 januari 2022.  

Vanaf begin 2021 zorgde Leergeld dat kinderen konden deelnemen aan de activiteit van hun 

keuze. Dat ze de beschikking hadden over een fiets, mobieltje, etc. Dit zonder subsidie voor 

de sport- en cultuuractiviteiten. Eind oktober kwam de bodem van onze schatkist is zicht en 

klopten we aan bij de gemeente; we hadden specifiek voor sport- en culturele activiteiten  

€245.000 uitgegeven. De gemeente heeft dit bedrag direct aangevuld, zodat we ook de 

laatste maanden ons werk konden blijven doen. 
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Op 1 december kwam voor ons eindelijk het verlossende gemeentelijk besluit dat wij met 

ingang van 1 januari 2022 naast de subsidie voor onderwijs en welzijn ook de subsidie voor 

sport en cultuur zullen ontvangen en daarmee de volledige verantwoording krijgen voor het 

hele takenpakket. Het allerbelangrijkst hierbij is natuurlijk dat ouders -zoals voorheen- voor 

alle aanvragen terecht kunnen bij één loket: de Stichting Leergeld. 
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3. Werkwijze  

3.1 De leergeldformule 

Om kinderen weer te laten meedoen met hun leeftijdsgenoten past Leergeld een bijzondere 

werkwijze toe: de Leergeldformule. De formule is in de ruim 25 jaren van het bestaan van 

Leergeld uitgegroeid tot een verfijnd en beproefd instrument om kinderen effectief te 

ondersteunen, waardoor ze gewoon mee kunnen doen met andere kinderen. De 

Leergeldformule zorgt voor een persoonlijk contact met gezinnen, biedt maatwerk voor 

ouders en kinderen en maakt optimaal gebruik van (andere) 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 achter de voordeur, veel kennis op van de 

situatie in de gezinnen en de zaken waar zij tegenaan lopen. Op basis waarvan Leergeld een 

signalerende functie kan hebben. 

 

3.2 De werkwijze van Leergeld Eindhoven 

Gezinnen die Leergeld om ondersteuning voor hun kind(eren) vragen, worden in beginsel 

thuis bezocht door goed opgeleide en goed geïnformeerde intermediairs. Tijdens een 

persoonlijk gesprek wordt de situatie van het gezin besproken en de 

ondersteuningsbehoefte geïnventariseerd. Er wordt bekeken of er ook voor andere kinderen 

in het gezin hulp nodig is. 

Naast het geven van alle informatie en inventarisatie van de relevante gezins- en kind 

gegevens vindt er ook een toetsing plaats van de inkomenssituatie van het gezin, zodat 

Leergeld een beeld heeft van het besteedbaar inkomen en het gezin tot de doelgroep 

behoort. 

De intermediairs wijzen de ouder(s) op eventuele mogelijkheden gebruik te maken van 

voorliggende voorzieningen (bijv. de Meedoen regeling van de gemeente) of naar andere 

hulpverlenende instanties, zoals een juridisch loket, schuldhulpverlening, de voedselbank, 

kledingbank, speelcadeau, enz. De intermediairs hebben een uitgebreide documentatie 

meegekregen vanuit het bureau, die steeds geactualiseerd wordt. Waar mogelijk wordt 

ondersteuning geboden bij het aanvragen van andere voorzieningen. 

Als je moeders hoort vertellen dat ze het vernederend vinden om steeds aan te moeten tonen 

dat ze geen inkomen hebben om hun kinderen mee te laten doen op school… Als je vaders hoort 

fluisteren dat ze hun zonen graag hun voetbaltalent zien ontwikkelen, maar geen geld voor de 

contributie… Als je kinderen tegen elkaar hoort zeggen dat de wereld nu eenmaal zo in elkaar zit 

dat er arme en rijke mensen zijn… Dan kom je vanzelf op de Leergeldformule: geen oordeel, 

huisbezoek, helpen, kinderarmoede agenderen! 

Marja Wittenbols, mede-initiatiefnemer eerste Leergeld stichting in Tilburg en ontwikkelaar van 

de Leergeld formule 1998 

Uit: 25 jaar Stichting Leergeld 
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Wanneer er geen bestaande voorzieningen zijn voor de betreffende aanvraag voor het kind 

of kinderen, of wanneer deze voorzieningen niet toereikend zijn, biedt Leergeld aanvullende 

hulp in de vorm van ondersteuning in natura of vergoeding van de kosten aan clubs en 

scholen. In principe krijgen de ouders geen geld in handen of op de rekening. Criterium is 

altijd dat de aanvullende hulp bijdraagt aan de doelstelling van Leergeld: het voorkomen van 

sociale uitsluiting via het bevorderen van ‘meedoen’. 

Leergeld Eindhoven accepteert ook de inbreng van de professionals zoals de generalisten 

van WIJEindhoven, schuldhulpverleners, leerkrachten, huisartsen, enz. Deze niet door 

Leergeld opgeleide intermediair kent vanuit zijn/haar professionaliteit het gezin voldoende 

om net zoals een intermediair inventarisatie- en registratiegegevens aan te leveren zonder 

dat daar een door het bureau van Leergeld gepland huisbezoek aan ten grondslag ligt. Het 

voordeel van de inbreng van de professionals is dat een “extra” huisbezoek (weer iemand 

die achter de voordeur komt) in principe overbodig is. Bovendien wordt de kans vergroot dat 

meer gezinnen uit de doelgroep gebruik gaan/kunnen maken van Leergeld. In de praktijk is 

gebleken dat professionals (b.v. die uit het onderwijs) wel graag een signaal afgeven c.q. een 

hulpvraag neerleggen bij Leergeld, maar niet het volledige traject willen behartigen (gehele 

gezin, alle voorzieningen, alle gegevens). In dat geval vragen ze Leergeld het van hen over te 

nemen. Er ontstaat aldus een mengvorm: de professional signaleert en er volgt toch een 

huisbezoek door een intermediair. 

Na afhandeling van de aanvragen die bij Leergeld binnenkomen blijft het contact met de 

betreffende gezinnen doorgaans bestaan, hetgeen tot uiting kan komen via 

herhalingsaanvragen een jaar later hetzij via een telefoontje, een nieuw huisbezoek, enz. 

, 
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3.3 Effectiviteit 

De Leergeldformule werkt. Leergeld bereikt met haar formule ook gezinnen in armoede die 

veelal onbereikbaar lijken voor overheidsinstanties. Er zijn nogal wat factoren aan te wijzen 

die hierbij een rol spelen: 

- Leergeld is laagdrempelig 

- Leergeld heeft persoonlijk contact met het gezin. Door dit persoonlijk contact tussen 

de intermediair en aanvrager worden de noden en de mogelijkheden beter in kaart 

gebracht. 

- Leergeld is de brug tussen kind en bestaande (lokale) voorzieningen. Maakt het gezin 

gebruik van deze voorzieningen? De intermediair geeft advies en ondersteunt 

eventueel bij het zich melden hiervoor. 

- Leergeld is een laatste materieel vangnet 

- Leergeld werkt zeer lokaal en is lokaal sterk ingebed. Leergeld werkt samen met vele 

relevante en aanverwante Eindhovense stichtingen en organisaties zoals 

WijEindhoven, de kledingbank, de speelgoedbank, de voedselbank, Dorcas, etc. 

Leergeld heeft een goed werkende relatie met de gemeente, niet alleen om subsidie-

technische redenen, maar ook om elkaar te informeren en te helpen waar dat zinvol 

is en te signaleren. En Leergeld heeft een intensief contact met de lokale 

onderwijsinstellingen en met diverse maatschappelijke organisaties. 

- Leergeld werkt snel. Afhandeling van aanvragen vindt plaats binnen enkele 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. 

Rest ons te zeggen dat Leergeld in alle gevallen nauwkeurig omgaat met de privacy van de 

gezinnen. 

 

3.4 Het team van Leergeld Eindhoven  

De Stichting Leergeld Eindhoven werkt vrijwel geheel met vrijwilligers die om niet hun taken 

uitvoeren. Het team werkt op professionele wijze en met volle passie aan het realiseren van 

ons credo  

Alle kinderen in Eindhoven doen mee!! 

Als bestuur zijn we daar trots op! 

In ons team zijn we helaas geconfronteerd geweest met enig verloop dat we gelukkig met 

een instroom van nieuwe mensen hebben kunnen opvangen. Tegelijkertijd blijven we 

behoefte houden aan extra vrijwilligers. 

De intermediairs, die huisbezoeken afleggen om informatie te verzamelen en contacten 

onderhouden met deze gezinnen zijn in 2021: 
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• Thea 

• Leonoor 

• Anke (tot 28-06-2021) 

• Wim (tot 31-07-2021) 

• Ian 

• Germa 

• Wilma 

• Frans 

• Miranda 

• Jacqueline 

• Henny 

• Teo 

• Ans (vanaf 07-09-2021) 

• Jelly (vanaf 21-09-2021) 

 

De intermediairs kunnen ondersteuning krijgen van een tolk. Dit zijn: 

• Maysa 

• Aysel (vanaf 01-09-2021) 

Hiermee proberen we het contact met inwoners met een multiculturele achtergrond te 

vergemakkelijken. Ondanks COVID-19 vond er dit jaar één gezamenlijk  fysiek overleg plaats 

en wel op 21 september 2021. 

 

Het bestuur van de Stichting Leergeld bestond in 2021 uit de volgende personen: 

• Hanny Jacobs-van Nisselrooij, voorzitter 

• Robin Michels, penningmeester 

• Maarten Tax, secretaris (tot eind december 2021) 

• Sjef Wolfs, lid/leiding backoffice 

• Teun Swinkels, lid/fondsenwerving (tel. 0653999318) 

• Carien Treep-Schamhardt, lid  

• Marc van Nieuwenhuyzen (vanaf 1 januari 2021) 

Het bestuur vergaderde in 2021 op 19 januari, 16 februari, 30 maart, 31 mei, 8 juli, 28 juli, 18 

augustus, 14 september en 14 december. 

 

De bezetting van het bureau bestond in 2021 uit: 

• Joke, coördinator (24 uur) 

• Patricia (18 uur) 

• Lonneke (18 uur) 

• Loes (18 uur) 



 

 Jaarverslag 2021 / blad. 18 van 38   

 

Het bureau werd verder ondersteund door de volgende vrijwilligers: 

• Mark 

• Fini 

• Nieneke 

• Harry 
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4. Dienstverlening & Resultaten 

4.1 Behandelde aanvragen. 

In dit jaar hebben onze intermediairs 362 huisbezoeken afgelegd. In 330 van deze bezoeken 

betrof dit nieuwe gezinnen. In verband met COVID-19 vonden deze “bezoeken” voor het 

merendeel telefonisch plaats. Graag zouden we op een herhalingsbezoek gaan bij ons al 

bekende gezinnen, maar door corona was dit niet mogelijk. In totaal hebben we in 2021 

6612 aanvragen behandeld waarvan we er 6199 hebben kunnen toewijzen. In een aantal 

gevallen hebben ouders de aanvraag geannuleerd omdat de activiteit geen doorgang vond. 

Het kan ook zijn dat ze het kind bij nader inzien niet aanmelden of dienen geen factuur bij 

ons in. Het aantal niet-verzilverde aanvragen komt daarmee op 6%. Nog steeds veel maar 

toch een verbetering ten opzichte van 2020 toen we uitkwamen op een percentage van 11%. 

In bijlage 1 treft u een uitgebreid overzicht aan van de aanvragen over de jaren 2019, 2020 

en 2021. 

 

Het aantal kinderen is afgenomen door de pandemie. Veel activiteiten werden afgelast. 
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Onder de catergorie Welzijn vallen bijvoorbeeld fietsen (784), computers/laptops/IPads 

(340) en smartphones (83) 

 

 

4.2  Doorverwijzingen 

Onze intermediairs kunnen tijdens huisbezoeken ouders doorverwijzen naar organisaties 

waarmee wij afspraken hebben en die op een ander gebied veel voor de gezinnen kunnen 

betekenen. Door corona zijn de Kledingbank en Speelcadeau een groot deel van het jaar 

gesloten geweest. We hebben geen cijfer ontvangen van de Kledingbank; naar Speelcadeau 

zijn 268 kinderen doorverwezen.  

Dankzij Jarige Job hebben 1811 kinderen (uit 1354 gezinnen) van 4 t/m 12 jaar hun 

verjaardag kunnen vieren. In ieder geval thuis en -voor zover open- ook op school.  
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4.3  Huisbezoek in praktijk 

Een aantal intermediairs delen hieronder hun ervaringen. Uit deze verhalen wordt duidelijk hoe 

belangrijk het is om bij de mensen thuis te komen. Door het persoonlijk gesprek aan te gaan, 

vertellen mensen makkelijker hun verhaal en wat er speelt in het gezin en met de kinderen. Als 

intermediair zie je de armoede achter de voordeur. Niemand vindt dat leuk, en er zit veel schaamte 

op die mensen op hele creatieve manieren kunnen verbergen. 

De voorbeelden hieronder spreken voor zich. 

 

Wilma: 

Ongeveer vijf jaar geleden begon ik na mijn pensionering mijn loopbaan als intermediair bij 

Stichting Leergeld Eindhoven. Ik kan nog goed mijn eerste huisbezoek herinneren. Ik was een 

beetje zenuwachtig en was heel benieuwd hoe mijn eerste gesprek zou verlopen. Ik was al 

twee keer met Ian mee geweest en had daar een heel goed gevoel bij. Ik kwam er al snel 

achter dat de mevrouw waar ik op bezoek was veel zenuwachtiger was dan ik. Dus vanaf 

toen ben ik niet meer zenuwachtig of gespannen geweest. Met veel plezier doe ik nu de 

huisbezoeken. Het is een fijn gevoel om iets te kunnen betekenen voor deze gezinnen, die 

bijna zonder uitzondering heel veel problemen hebben en niet alleen financieel. Ik kom bij 

zeer verschillende mensen. Op die manier kom ik in aanraking met allerlei culturen en 

nationaliteiten, wat ik ook heel interessant vind. Het is naar mijn mening heel belangrijk om 

daadwerkelijk bij de mensen thuis te komen op huisbezoek. Vooral als men niet goed 

Nederlands spreekt. 

Na het gesprek geven de mensen altijd aan dat zij het gesprek als zeer prettig hebben 

ervaren. 

Tijdens de coronatijd heb ik ook wel telefonische gesprekken gevoerd. Ik vond dat zeer 

onbevredigend. Je krijgt geen echt goed contact wat wel erg belangrijk is. Je mist het echte 

contact en die gesprekken verliepen ook te snel. Dus het is fijn dat die tijd voorbij is en dat ik 

weer bij de mensen thuis kan komen.  

Het is ook heel prettig dat je bij de dames van “het kantoor” altijd een luisterend oor treft en 

dat ze met je meedenken en indien nodig meteen reageren. 

Voorlopig zijn ze nog niet van me af bij Leergeld 

 

Jacqueline: 

Tijdens de Corona tijd heb ik toch zoveel mogelijk huisbezoeken gedaan. Ik vind het belangrijk 

om bij de gezinnen thuis te komen. Je kunt dan vaak een fijn gesprek voeren in hun veilige 

situatie. De armoede is vaak zichtbaar en soms ook niet. Dit kan ik dan ook vaak bespreken ik 

hoor dan bijvoorbeeld dat de mensen geen bedden hebben voor zichzelf en voor de kinderen 

of dat ze geen vloerbedekking hebben etc. De grote televisie die aan de muur hangt is vaak 

op afbetaling gekocht (nog meer schulden) .  

In deze situaties heb ik verschillende gezinnen door kunnen verwijzen naar de Stichting 

Anders. Zij hebben b.v. gezorgd voor een laminaatvloer bij een mw. met 2 puberdochters en 
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ze hebben een eigen slaapkamer gemaakt voor een jongen van 15 jaar, die bij zijn zusje sliep. 

Ik denk dat je dus meer hulp kunt bieden en dat je ook veel duidelijker de dingen uit kunt 

leggen als je bij mensen op bezoek gaat, vooral bij mensen die beperkt opgeleid zijn of de 

taal minder goed beheersen.  

Verder denk ik dat een huisbezoek zinvol is om de situatie van het gezin in te schatten. Zowel 

waar er grote nood en tekorten zijn, als om de aanvraag op waarde in te schatten. Zo ben ik 

een keer op bezoek gegaan bij een 'alleenstaande" mevrouw met 5 kinderen. Haar vraag was 

voor alle kinderen een fiets. Toen ik daar aankwam stonden er 4 fietsen en een auto voor de 

deur. Op mijn vraag van wie die fietsen waren zeiden de kinderen van ons maar mijn zusje wil 

een roze.  We hebben gekeken wie op welke fiets zou kunnen fietsen en ik heb geadviseerd 

om de fiets voor het meisje roze te spuiten met een spuitbus. In plaats van 5 fietsen heb ik 

toen maar 2 fietsen aangevraagd voor de kinderen van dit gezin. 

In hetzelfde gezin zou geen vader aanwezig zijn hij woonde in Frankrijk. Toen er tijdens het 

gesprek een man de trap af kwam riepen de kleine kinderen papa! De vader verbleef gewoon 

in dit gezin en de auto was van hem. 

Mensen zijn de Stichting Leergeld vaak heel dankbaar. Als ik bij ,meestal, buitenlandse 

mensen op visite ga staat er vaak een grote schaal met koekjes etc. op de tafel en krijg ik wat 

mee in aluminiumfolie  voor mijn gezin. 

Verder leer je veel van de gezinnen. Veel van hen zijn heel creatief met voedsel, hebben in 

hun straat een kledingruil systeem opgebouwd etc.  

 

Ans: 

Eind 2021 ben ik gestart als intermediair, tijdens corona. Ik heb daarvan geen problemen 

ondervonden tijdens mijn inwerkperiode. Ik heb een keer of 5 met Jacqueline cliënten 

bezocht, zonder problemen. Cliënten hadden er geen bezwaar tegen dat we met 

tweeën kwamen. Dat werd natuurlijk in goed overleg met de mensen afgestemd. We werden 

heel gastvrij ontvangen. Vanzelfsprekend namen we hierbij wel de geldende regels in acht. 

Omdat er geen collectieve sessies waren om te leren werken met Lisy, heeft Jacqueline me 

dat geleerd. Nadat ik zelf aan de slag ben gegaan was het fijn om haar te hebben als 

vraagbaak. 

Als je zelf op huisbezoek gaat, zie je beter de armoede en kun je daar op inspelen. Mensen 

geven in een telefonisch gesprek vaak niet alle problemen weer. Het geeft je de mogelijkheid 

om daarover in gesprek te gaan en wat het betekent. Soms zie je ook kleine ruimtes ( meestal 

flatjes) waar de beschikbare ruimte tot problemen leidt, bijvoorbeeld ouders die aangeven 

dat veel kinderen van verschillende leeftijd op een kamer moeten, er geen ruimte is om 

huiswerk te maken, soms geen bureau enz. Ook vindt ik dat mensen in hun eigen huis vaak 

iets meer op hun gemak zijn, vragen om hulp is al niet altijd gemakkelijk en het vrijgeven van 

je inkomen en eventuele schuld al helemaal niet. 
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Steeds vaker neemt er een tolk deel aan het huisbezoek. De tolk kan aanwezig zijn bij het huisbezoek. 

Of de tolk tolkt via de telefoon. 

 

Germa: 

In april 2015 ben ik begonnen als intermediair. Mijn ervaring is dat de mensen de 

huisbezoeken als prettig ervaren. Een enkele keer vinden de mensen het wel spannend omdat 

ze dan het idee hebben dat er gecontroleerd wordt. Ook zijn ze dan bang voor vooroordelen 

maar die angst kan ik tijdens het gesprek wegnemen. Dan vinden mensen het juist prettig dat 

ze in hun eigen omgeving hun verhaal kunnen doen en dat ze niet naar een loket hoeven. 

De gesprekken met statushouders gaan met behulp van onze tolk Arabisch. Vaak worden 

de gezinnen aangemeld door Vluchtelingenwerk. Samen met de tolk zoeken we een datum 

die ons beiden past en dan belt zij met het gezin om een afspraak te maken. Ze legt dan 

alvast een en ander uit en vraagt om de gegevens alvast klaar te leggen. Als ik op bezoek 

kom word ik vriendelijk ontvangen. De telefoon gaat op speaker en dan wordt er telefonisch 

vertaald. Dat gaat vaak in een prettige sfeer. Soms is te merken dat ze veel meegemaakt 

hebben en dat is voor de mensen wel moeilijk. Maar hoe moeilijk het ook is, mensen vinden 

het fijn om ook hun verhaal te kunnen doen en begrip te ervaren en iemand die meedenkt 

over praktische oplossingen voor de problemen die er zijn voor de kinderen. De tolk is goed 

op de hoogte van de mogelijkheden bij Leergeld. Daarna wordt de procedure verder 

uitgelegd en verteld dat ze altijd een mail kunnen sturen naar Leergeld en dat de tolk 

eventueel nog een keer kan bellen als iets niet duidelijk is. 

Inmiddels zijn er voor een aantal gezinnen herhaalbezoeken geweest. Vaak spreekt men dan 

goed Nederlands maar de details zijn soms lastig. Dan is het altijd mogelijk om de tolk 

nogmaals in te schakelen. 

In de coronatijd hebben we de gesprekken samen telefonisch gedaan om alvast de 

belangrijkste zaken aan te vragen.  

Ook aanvragen van de Nederlands sprekende gezinnen heb ik telefonisch gedaan in die tijd. 

Ik ben er wel van overtuigd geraakt dat een huisbezoek veel meerwaarde heeft. 

 

Ian: 

Ik kan mij  het eerste huisbezoek nog goed herinneren. Het was in juni 2013. Alweer 9 jaar 

geleden. Na eerst een aantal keren meelopen met Marcel was de eerste keer alleen op 

huisbezoek best spannend. Het was een Chinees gezin. Alleen meneer sprak een beetje 

Nederlands. Aan het eind van het gesprek stond meneer voor me  en gaf me een 

schouderklopje en zei: „Goed gedaan“. Ik voelde mij geweldig en vanaf die tijd heb ik met 

heel veel enthousiasme de huisbezoeken gedaan met altijd in het achterhoofd: je doet het 

voor de kinderen.  

De meerwaarde van een huisbezoek heb ik vooral gemerkt na de telefonische gesprekken 

tijdens corona. Je wilt weten hoe de mensen wonen, je wilt ze ontmoeten, wat zijn de vragen 

voor hun kinderen, het gezinsleven inschatten, interesse tonen, waar mogelijk een 

compliment geven en het gevoel krijgen hoe de mensen je bezoek ervaren. Soms ben ik heel 
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verbaasd wat de mensen je allemaal vertellen. Dat kan soms heel diep gaan. Arme gezinnen 

die altijd in hun armoede zijn gebleven en jou hierover vertellen. Ik begin doorgaans met wat 

algemene dingen zodat mevrouw of meneer zich wat rustig voelen. Mijn  ervaring is dat het 

eerste contact altijd heel belangrijk is. Vertrouwen scheppen zodat je een goed gesprek kunt 

voeren.  

Wat mij opvalt is dat er relatief veel jonge gezinnen toch diep in de schulden zitten, Die hulp 

krijgen van diverse instanties en het uiteindelijk toch gaan redden. Dat ze alles proberen om 

hun kinderen deel te laten nemen aan diverse activiteiten. Dat ik hier met onze stichting 

Leergeld kan  helpen, is fijn om te doen. Dat geldt ook voor een aantal collega’s intermediairs 

die samen met mij de eerste gesprekken bijwonen, laat zien hoe ik het doe en zij later op hun 

eigen manier de bezoeken doen. Belangrijk vind ik dat we samen met de intermediairs 

bijeenkomen om praktische zaken te bespreken en de fijne contacten met de 

kantoormedewerkers. Je doet het niet alleen. 

In al die jaren heb ik veel meegemaakt en iets geleerd van de verschillende culturen met hun 

diversiteit. Sommige gesprekken kan ik mij nog goed herinneren. Een Pools gezin waar hun 

dochter van 12 jaar bij zat en ik eigenlijk met haar het gesprek voerde. De ouders spraken 

alleen Pools. Zij wilde blijven dansen. Tranen stonden in haar ogen. Tot ik aan het einde van 

het gesprek zei dat ik er alles aan zou doen dat zij kon blijven dansen. Tranen van verdriet 

werden tranen van blijdschap. Geweldig hoe zij reageerde.  

De jongen die niet mee kon naar Londen en begrip had dat moeder dat niet kon betalen. 

Maar hoe voel je dit van binnen, was mijn vraag? Het antwoord kon ik van zijn gezicht 

aflezen. Het was twee weken voor vertrek en ik heb dat nog rond kunnen krijgen. Jongen blij, 

moeder blij en ik was blij. Ik was bij een mevrouw, een sociale medewerkster was aanwezig 

want mevrouw was angstig voor het gesprek. Na tien minuten zei de medewerkster: Het gaat 

wel, he! Daarna ging zij weg en vervolgde ik het gesprek. Ze bedankte mij voor het fijne 

gesprek. Een Iraans gezin dat mij verwelkomde met koffie en allerlei lekkernijen. De kinderen 

werden een voor een voorgesteld. Daarna naar buiten met z’n allen om mij uit te zwaaien. Zo 

zijn er talrijke voorbeelden waarbij je de kinderen in het gezin kunt helpen. 

Mijn ervaring is dat bijna alle bezoeken goed verlopen. De verschillen zijn groot. Je ziet 

armoede, stress door schulden, echtscheidingen en psychische problemen, maar toch ook 

vrolijke gezinnen. Maar je doet dit werk voor de kinderen en dat is altijd mijn uitgangspunt. Ik 

hoop nog even met dit werk door te kunnen gaan. 
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5. Samenwerking met andere organisaties 

5.1 Samenwerking met andere landelijke armoedefondsen 

Ook dit jaar zijn de ontwikkelingen van Sam&, het samenwerkingsverband van Leergeld 

Nederland, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Nationaal Fonds Kinderhulp en Stichting Jarige Job 

verder uitgebouwd. De organisaties zetten zich gezamenlijk in voor de doelstelling om zoveel 

mogelijk kinderen in armoede in Nederland te bereiken met een zo breed mogelijk aanbod 

van voorzieningen. Er is een gezamenlijke aanvraagportal van Sam& online. Dit houdt in dat 

zowel ouders als intermediaire organisaties gebruik kunnen maken van deze landelijke portal 

om aanvragen in te dienen die vervolgens vanuit de samenwerking worden afgehandeld: één 

aanvraagloket voor alle aanvragen. Evenals in 2020 is onze ervaring helaas dat de meeste 

aanmeldingen via deze portal al bekend zijn in ons systeem. Aanvragers weten niet dat 

Leergeld Eindhoven onderdeel is van deze samenwerking. 

 

5.2 Samenwerking met lokale organisaties 

5.2.1. Stichting Jeugdfonds Sport en Stichting Jeugdfonds Cultuur Eindhoven 

Vanaf 1 januari 2021 is de samenwerkingsovereenkomst beëindigd tussen Leergeld en het 

Jeugdfonds Sport en Cultuur. Medewerkers van de landelijke koepel Jeugdfonds Sport en 

Cultuur hebben in 2020 de taken overgenomen van de Eindhovense Jeugdfonds besturen, 

die hun taken neerlegden. Het is het interimbestuur niet gelukt om voor Eindhoven een 

nieuw bestuur samen te stellen. Omdat Leergeld sinds de oprichting van de Jeugdfondsen in 

Eindhoven reeds alle werkzaamheden voor beide organisaties vervulde zagen wij geen 

toegevoegde waarde in een nieuw samenwerkingsverband met een interim bestuur dat 

bestond uit medewerkers van de landelijke koepel. Voor ons gold enkel dat de kinderen en 

gezinnen op geen enkele manier nadeel zouden ondervinden van de organisatorische 

situatie. Vandaar dat wij besloten alle aanvragen op gebied van onderwijs, welzijn, sport en 

cultuur volledig af te handelen. 

 

5.2.2. Dorcas/Stichting Licht voor Eindhoven 

De eerste contacten met de bestuursleden van Licht voor Eindhoven kwamen reeds in 2018 

tot stand. Licht voor Eindhoven is gelieerd aan Dorcas, een kringloopwinkel in noord 

Eindhoven. Zij werken uitsluitend met vrijwilligers en de opbrengst gaat naar duurzame 

ontwikkelingshulp in Ethiopië. Zij wilden daarnaast iets doen voor Eindhovense kinderen die 

in gezinnen leven die het financieel moeilijk hebben. Via de wethouder kwamen zij bij 

Leergeld terecht.  

Het bestuur van Licht voor Eindhoven koos ervoor om kinderen met ouders een gratis 

vakantie aan te bieden bij vakantiepark De Betteld in Zelhem. Zij zochten samenwerking met 

Leergeld omdat wij vele gezinnen kennen die zo’n weekje erop uit wel kunnen gebruiken. 

Intussen bestaat dit project al twee jaar. Zowel in 2019 als in 2020 kunnen we stellen dat het 

bijzonder succesvol is; de gezinnen hebben een heerlijke week gehad. Reden genoeg voor 
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alle partijen (De Betteld, Licht voor Eindhoven en Leergeld) om dit ook in 2021 te 

organiseren. De eerste groep ging dit jaar in mei en eind augustus gingen nog eens 2 

groepen. In totaal hebben 100 kinderen en 52 volwassenen een weekje op dit park 

doorgebracht. Omdat het in mei nog koud kon zijn werd voor deze groep huisjes gehuurd; in 

augustus waren voor de gezinnen glampingtenten beschikbaar. Naast deze accommodaties 

werd de busreis heen en terug verzorgd, konden elke ochtend verse broodjes worden 

afgehaald en ontvingen de gezinnen een pakket om de dagelijkse warme maaltijd te 

bereiden. Compleet met menu en bereidingstips. Dit alles werd door Licht voor Eindhoven 

aangeboden. Daarnaast verzorgde de Jumbo van het Belgiëplein weer een uitgebreid 

boodschappenpakket met broodbeleg en lekkers. De kinderen konden deelnemen aan 

allerlei door de Betteld  georganiseerde activiteiten.  

Het kost de backoffice ieder jaar veel extra tijd, maar de verhalen van de kinderen die wij 

horen op de terugreis maken het de moeite waard. 

 

 

 

Wij danken alle vrijwilligers van Dorcas, alle vrijwilligers van Licht op Eindhoven, de drie 

echtparen, die per toerbeurt een week aanwezig waren in Zelhem om, indien nodig, hulp te 

verlenen en de vrijwilligers van Leergeld die per toerbeurt met de bus mee gingen om de 

groepen weg te brengen en op te halen.  

 

5.2.3. Verdere samenwerkingen 

Met een aantal organisaties is de samenwerking ook dit jaar voortgezet. Dit zijn: 

• Paradigit, die zorg draagt voor de uitgifte van smartphones, 

• De Rijwielcentrale, die tegen gereduceerd tarief fietsjes levert voor kinderen van 4-7 

jaar, 

• Ook bij Second Wheels kunnen ouders terecht voor fietsen, 
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• Het Fietsenplan van de ANWB, waarbij  Bike Repair en Ervaring die Staat betrokken 

zijn, 

• De MBO’s waarvoor Leergeld de inkomenstoets doet, 

• De ICT Werkplaats, die de gekregen laptops nakijkt en voorziet van de benodigde 

software, 

• Het Armoedefonds dat zelftesten en mondkapjes leverde voor de gezinnen. 
 

5.3 Samenwerking met de gemeente 

Zoals reeds  vermeld heeft de gemeente ons samen met het Jeugdfonds Sport en Cultuur 

uitgenodigd voor een ontwikkeltraject. (Zie paragraaf 2.4 op pagina 12). 

Evenals Leergeld wil de gemeente het bereik van de doelgroep vergroten. Zij wil daar haar 

steentje aan bijdragen. Daarvoor heeft zij ons uitgenodigd om deel te nemen aan de 

bijeenkomsten van de Lokale Educatieve Agenda. Het doel hiervan is om scholen te 

informeren over ons werk en om hen actief te betrekken bij het bereiken van ouders. In 

2021 heeft slechts 1 bijeenkomst in januari plaatsgevonden. 

Met ingang van 1 augustus is de nieuwe Wet voor de Vrijwillige Ouderbijdrage van kracht. 

Deze wet regelt dat ook leerlingen wiens ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet (kunnen of 

willen) betalen, mee moeten kunnen doen aan álle activiteiten die georganiseerd worden 

door de school. Een alternatief bieden is niet voldoende. Deze wet heeft naast het bieden 

van gelijke kansen voor alle kinderen ook nadelen. 

- Door deze wet is het contact tussen de scholen en Leergeld verminderd. Daar waar 

Leergeld in overleg ging met de school over (gedeeltelijke) betaling van de 

ouderbijdrage, schoolreis, etc. dient de school nu zelf voor de bekostiging te zorgen. 

- Een bijkomend effect is dat scholen hun activiteiten verminderen. Juist deze 

activiteiten waren voor de kinderen uit onze doelgroep belangrijk. Thuis is er geen 

geld voor uitjes e.d. 

De gemeente gaat ervan uit dat de scholen zich houden aan de wet en dat de subsidie hier 

niet langer voor ingezet mag worden. Daar waar voldoende ouders geen probleem hebben 

om extra te betalen voor schoolreisjes zal dat geen verandering brengen, maar scholen waar 

veel ouders weinig financiële draagkracht hebben zullen hun activiteiten inkrimpen. 

Hoewel het percentage kleiner wordt (dit jaar 6,5% t.o.v. 11% in 2020) worden nog teveel 

goedgekeurde aanvragen niet door de ouders verzilverd. Een kind dat een goedkeuring krijgt 

voor een sportclub bijvoorbeeld wordt niet aangemeld. Daarvoor heeft de gemeente ons 

gevraagd deel te nemen aan VITAL@2040. Dit betreft een onderzoek naar de betekenis van 

sport voor kwetsbare kinderen en wordt uitgevoerd door de Utrecht University, Utrecht 

University Medical Center en de Eindhoven University of Technology. In dit kader hebben wij 

ouders en kinderen bereid gevonden om middels interviews aan dit onderzoek mee te 

werken. In 2020 was het onderzoek nog niet afgerond. 

Met het beleidsplan van de gemeente “Een nieuw gezamenlijk perspectief op armoede en 

schulden 2020-2024” heeft de gemeente 2 subdoelen geformuleerd. Te weten: 
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1. Iedereen moet naar vermogen mee kunnen doen, ook inwoners met een laag 

inkomen: het huidig bereik van de kindfondsen vergroten met een toename van circa 

50%. 

2. Het perspectief op financiële zelfredzaamheid voor kinderen van ouders met een laag 

inkomen verbeteren: een nieuwe vraag gericht aan de kindfondsen. 

In het kader van de financiële zelfredzaamheid zijn we door de gemeente uitgenodigd deel 

te nemen aan het Innovatielab Generatieoverdracht Armoede. De eerste bijeenkomst vond 

plaats op 4 november. 

Wij zijn de gemeente, met name de Gemeenteraad van Eindhoven, dankbaar voor de 80 

door hen gebruikte laptops. Uiteraard zijn deze door de gemeente schoongemaakt en zijn de 

gegevens verwijderd. De ICT-werkplaats in Woensel West maakt de laptops klaar voor 

gebruik zodat ze geschikt zijn voor middelbare scholieren. 
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6. Ons netwerk 

Zie voor totaal overzicht van ons netwerk bijlage 2. 

Leergeld Eindhoven is al ruim 23 jaar actief en heeft met heel veel organisaties een sterk 

netwerk opgebouwd. Deze relaties kunnen heel verschillend van aard zijn:  

• Bij aanmeldingen. Naast de ouders die zelf contact met ons opnemen kunnen ook 

andere personen of organisaties gezinnen bij ons aanmelden. Uiteraard alleen als de 

ouders daarin hebben toegestemd. 

• Bij Leveranciers. Dit is een breed begrip: het kan een sportclub zijn, maar ook een 

bedrijf dat een dienst of product aanbiedt. 

• Organisaties die gebruikmaken van onze inkomenstoets. Zij helpen als Leergeld heeft 

vastgesteld dat het gezin tot de doelgroep behoort. Dat betekent wel extra buiten-

reguliere activiteiten van ons bureau, maar kinderen worden er mee geholpen. En 

ook hier geldt dat de ouders vooraf toestemming hebben gegeven.  

 

7. Signalering en vergroten bekendheid 

We bereiken nog steeds niet alle kinderen. Dat is voor ons een constant punt van aandacht. 

In dit afgelopen jaar werd het door de coronacrisis extra moeilijk om mensen te benaderen. 

De meeste bijeenkomsten werden afgezegd, scholen gesloten, sportwedstrijden afgelast, 

etc. Ontmoetingen tussen mensen werden door de Nederlandse regering afgeraden. 

Daar waar we werken aan het vergroten van ons bereik is afgelopen jaar het tegendeel het 

geval. Door alle wisselingen van ‘dan wel dan niet’ toegestane activiteiten door COVID-19 

zijn veel kinderen afgehaakt. Vooral zagen we de afname van herhaalaanvragen voor 

sportclubs. We zullen hard aan het werk moeten om deze teruggang weer te keren. We 

zullen daar beslist hulp bij nodig hebben van o.a. de afdeling Sport van de gemeente. 

We blijven  actief op zoek naar wegen om ons bereik te vergroten. We zien kansen om met 

inzet van tolken beter te communiceren met gezinnen daar waar de Nederlandse taal een 

probleem is. Naast een tolk voor Arabisch sprekende gezinnen hebben we sinds dit jaar ook 

een tolk met een Turkse achtergrond.  

We blijven ook naarstig op zoek naar intermediairs, die bekend zijn met gezinnen met een 

niet-Nederlandse culturele achtergrond. 
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8. Sponsoren  

Door de invloed van corona liepen ook dit jaar de sponsorgelden terug. Begrijpelijk 

natuurlijk. Toch ontvingen we nog €71.723,16. Een bedrag waar we heel blij mee zijn. Wij 

zijn alle sponsoren enorm dankbaar voor hun financiële en/of materiële bijdrage. Een extra 

woord van dank willen we richten tot de Stichting Thomas van Villanova, die met een 

donatie van €35.000 een groot deel van het ontvangen bedrag op zich nam. Hartelijk dank! 

Wij willen heel nadrukkelijk vermelden dat alle donaties ten goede komen van  de kinderen; 

de bureaukosten worden volledig gesubsidieerd door de gemeente Eindhoven. 

 

Wij ontvingen een financiële bijdrage van: 

Primark 

Thomas van Villanova 

Heer van de Heuvel 

Notaris Pigmans-Pas 

P.G. Martens Stichting 

De Rooi Pannen (sponsorloop) 

Herason 

Stichting Zevenmijlslaarzen 

Lorentz Casimircollege (verkoop mondkapjes) 

Karel de Grote 

Mw. M.G.F. Martina 

Diverse giften van Doris Methorst 

Retera van ’t Hof 

Innovatie Strijp-T munten 

De Vrolijke Vink 

UMC 2021 

Mw. N.J.C. Richard 

Hendrixkx 

105 jaar Hurks 

  



 

 Jaarverslag 2021 / blad. 31 van 38   

9. Activiteiten in 2021 

In 2021 zijn er diverse besprekingen geweest in het kader van het afstudeeronderzoek van 

Mariska Ngala-van Erp. Het onderzoek behelsde een passende werkwijze voor Stichting 

Leergeld Eindhoven voor de doelgroep statushouders. Dit onderzoek vond plaats onder Veel 

bijeenkomsten en activiteiten konden door corona geen doorgang vinden. De meeste 

vergaderingen werden via TEAMS of ZOOM tot stand gebracht. 

 

• Joke Berkers was op 15 april en 19 mei aanwezig bij de werktafel Armoede en 

Migranten. 

• Door het jaar heen zijn presentaties gehouden om organisaties te vertellen over 

Leergeld en onze werkwijze.  

• begeleiding van de coördinator en een bestuurslid van Leergeld Eindhoven. 

• Joke Berkers was lid van de gebruikerswerkgroep Nieuwe Lisy 2021. Deze werkgroep 

kwam 6x (digitaal) bijeen. 

• Gedurende het jaar werden diverse Webinars door Leergeld Nederland 

georganiseerd en daarnaast vonden twee meetings plaats specifiek over de 

koppeling Lisy/Twinfield. 

• Ter voorbereiding op de vakantieweken werden met Licht voor Eindhoven 4 

gesprekken gevoerd en vond er in het najaar een evaluatiegesprek plaats. 

• Op 29 maart nam Hanny Jacobs deel aan de digitale bijeenkomst georganiseerd door 

het Supportpunt over de nieuwe wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. Deze 

regeling dient verplicht te worden opgenomen tijdens de eerstvolgende 

statutenwijziging na 1 juli 2021. 

• Op 8 juli vond via ZOOM een bijeenkomst plaats van het Samenwerkingsverband 

Minima Eindhoven. 

• Hanny Jacobs nam deel aan de digitale Algemene Leden Vergaderingen van Leergeld 

Nederland op 24 april en 18 december. 

• Op 5 juli namen 4 leden van het bestuur deel aan een vergadering met de 

wethouders Renate Richters en Stijn Steenbakkers. 

• Op 9 juli vond een gesprek plaats met de directie van het Christiaan Huygens en het 

VMBO Olympia dit in het kader van de nieuwe Wet op de Vrijwillige Ouderbijdrage 

en de gevolgen voor de leerlingen die tot onze doelgroep behoren. 

• Op 21 juli hadden Sjef Wolfs en Hanny Jacobs een gesprek met Emma Boerekamps en 

Nuriya Aydin over Impact040 en een mogelijke rol van ons hierin. 

• Na een voorbereidend gesprek met de organisatoren van de Zomerschool op 23 juli 

vond de eerste eind presentaties van de zomerschool plaats op 6 en 7 augustus. De 

bedoeling was dat wij daar informatie zouden verschaffen aan ouders die mogelijk 

gebruik konden maken van ons aanbod. Op 6 augustus was er een enkel contact met 

aanwezigen die al bekend bij ons waren. De meeste deelnemertjes waren kinderen 

van expats die niet tot onze doelgroep behoren. Gezien de enorme tijdsinvestering 

van de bestuursleden (van 9.00 tot 17.00 uur) hebben we besloten de 7e niet mee 

aanwezig te zijn. 
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• Onze ervaring op de tweede reeks presentaties van de Zomerschool op 27 en 28 

augustus waren gelijk aan die van de eerste reeks. We hebben dan ook opnieuw 

besloten 28 augustus niet meer aanwezig te zijn. Enkele bestuursleden waren die dag 

ook al ingezet om een groep op te halen van een vakantie in Zelhem. 

• Op 8 september hadden we een afspraak met Chhaya Khusial en Christophe 

Geuskens over onze nieuwe versie van de subsidieaanvraag 2022. 

• Op 20 november viert Leergeld Nederland het 25-jarig jubileum in Amersfoort. Door 

een aantal coronagevallen hebben we deze dag helaas moeten afzeggen. 

• Op 1 december vond een digitale meeting plaats met de wethouders Renate Richters 

en Stijn Steenbakkers over de nieuwe subsidieaanvraag. Tot onze grote vreugde en 

opluchting kunnen we vanaf 1 januari legaal alle activiteiten voor onze doelgroep 

volledig afhandelen. 

• Op 8 december hebben Carien Treep en Hanny Jacobs een gesprek met Ahmed Ozer, 

bijgenaamd Balliemann over zijn werk in de Iriswijk. We hebben gesproken over wat 

wij voor hem kunnen betekenen in zijn werk met de jongeren en hoe hij door 

contacten met de ouders van deze jongeren ons kan helpen met het vergroten van het 

bereik. Alles om uiteindelijk deze jongeren kansen te bieden. 

• Op 9 december vindt een gesprek plaats met Petra Boelen over laaggeletterdheid. Zij zal in 

het eerstvolgende overleg met de intermediairs een presentatie houden. 
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10. Financieel jaarverslag 

Naast dit secretariële verslag zal afzonderlijk een financieel verslag verschijnen. 

 

11. Tot slot 

De Stichting Leergeld Eindhoven is voor het grootste deel een vrijwilligersorganisatie; 

intermediairs, hulpkrachten op de backoffice en bestuursleden doen geheel belangeloos hun 

werk. 

Ondanks de problemen die de pandemie met zich brengt, de vele keren dat iemand van ons 

positief testte, heeft iedereen zijn/haar uiterste best gedaan om zoveel als mogelijk de 

aanvragen te behandelen. In totaal hebben we 6612 aanvragen behandeld en zijn 362 

(meest telefonische) huisbezoeken afgelegd. Het bestuur spreekt zeer grote waardering uit 

voor de inzet van de intermediairs. Ook de vrijwillige en betaalde medewerk(st)ers van de 

backoffice doen hun werk met grote toewijding. Wij danken allen van harte. 

Heel veel dank zijn wij verschuldigd aan al die, vaak anonieme, sponsoren en donateurs. Wij 

kunnen enkel in getallen aangeven hoeveel kinderen er dankzij hen kunnen deelnemen aan 

de activiteit van hun keuze, hun ‘nieuwe’ fiets, hun laptop, hun mobieltje. Zo nu en dan 

ontvangen we een mailtje of telefoontje van een ouder die uitspreekt hoe gelukkig hun kind 

is en daarmee ook zijzelf. Deze dankbetuigingen willen wij graag aan iedereen doorgeven. 
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12. Bijlage 1 
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13. Bijlage 2 

Aanmelding 
 

Wie lift mee op onze 

inkomenstoets 

Doorverwijzing naar Leveranciers 

Allereerst de ouders zelf. Verder 

kan iedereen zich als intermediair 

inzetten mits daarvoor 

toestemming is van de ouders. 

 

 

 

Wie zijn deze intermediairs? 

- Scholen 

- WIJEindhoven 

- Familie/vrienden 

- Culturele instellingen (vnl. 

CKE) 

- Schuldsanering 

- Vluchtelingenwerk 

- Vluchtelingen in de knel 

- Leger des Heils 

- Sociale Dienst 

- NEOS 

- Financiële werkplaatsen 

- Humanitas 

- Sociaal Raadsliedenwerk 

- Bewindvoerders 

- Springplank 040 

- Sportclubs 

- Zwemclubs/-verenigingen 

Onderstaande organisaties 

geven hulp als Leergeld heeft 

vastgesteld dat het gezin tot de 

doelgroep behoort. 

 

 

 
- Alle Mbo-scholen / 

noodfonds 

- Kledingbank 

- Speelcadeau 

- Jarige Job  

- Dorcas/Licht voor 

Eindhoven 

- Cultuur Inclusief 

- Quiet Eindhoven 

- Kerstactie diverse kerken 

- Nat. Fonds Kinderhulp 

- Linda Foundation 

- Taartroversfestival 

- Guildgames evenement 

- PO en VO-scholen geven 

kortingen 

Onze (vrijwillige) intermediairs 

gaan op huisbezoek. Zij 

beschikken over een map met 

diverse folders en kunnen met 

een formulier rechtstreeks 

doorverwijzen naar 

 

- De Kledingbank 

- Speelcadeau 

Zij wijzen het gezin op 

- De voorliggende 

voorzieningen van de 

gemeente 

- WIJEindhoven 

- De voedselbank 

- Sociale raadslieden 

- Teruggave gemeentelijke 

belastingen 

- Steunpunt materiële 

hulpverlening 

- Humanitas 

Ouders kunnen ook aangeven 

aan wie wij informatie kunnen 

geven indien daarom wordt 

gevraagd. Te denken valt aan: 

- Jarige Job 

Dit is een breed begrip: het kan 

een sportclub zijn, maar ook een 

bedrijf dat iets aanbiedt. 

 

 

 

 

- Sportclubs (div. sporten) 

- Muziekleraren/muziekver

enigingen 

- Dansscholen, Flexx, 

Dede, etc. 

- CKE 

- PopEi 

- Fietsenplan ANWB i.s.m. 

Ervaring die Staat en 

Kim’s Bike Repair 

- Diverse fietsenmakers die 

fietsen opknappen voor 

onze gezinnen, zoals 

Second Wheels 

- Sportartikelzaken 

- Diverse Scoutingclubs 

- Paradigit (verzorgt de 

uitgave van mobiele 

telefoons) 
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- Naschoolse activiteiten 

zoals Meester Rick en 

naschoolse Fellenoord 

- GGZE 

- Mee 

- Lumens 

- Jeugdzorg Brabant 

- Combinatie Jeugdzorg 

- Omnia Jeugdzorg 

- Zuidzorg 

- William Schrikker 

Stichting 

- Lunetzorg 

- Stichting Hengel 

- Veilig Thuis 

 

- Quiet Eindhoven 

- Licht voor Eindhoven in 

verband met de 

mogelijkheid een weekje 

op een volledig verzorgd 

vakantie. 

- Kinderhulp voor bijv. 

Pepernootactie 

- Kerstactie Kerken 

- Eenmalige acties 

- Rijwielcentrale 

- VMG Fietsenhuis 

- Zwemscholen en 

zwemverenigingen 

- ASML (stelt laptops ter 

beschikking die zijn 

afgeschreven) 

- ICT-werkplaats 

- Korein 

- Playing for Success 

- MadScience 

- Special Talents 

- Organisaties die 

naschoolse activiteiten 

verzorgen 
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