
Oktober 2022. 

 

 

Jaarplan 2023 Stichting Leergeld Zutphen. 
De doelen. 

 

Vooraf: 
Met het afnemen van de gevolgen door Corona zijn in 2022 de activiteiten van Leergeld zich gaan 
richten op het ondersteunen van kinderen uit gezinnen die door het duurder worden van de 
boodschappen en energie steeds moeilijker het hoofd boven water kunnen houden. De kinderen 
mogen hier niet de dupe van worden. 
De gemeente Zutphen heeft in haar strijd tegen de oplopende armoede er voor gekozen om de 
normen voor het verkrijgen van het Kindpakket uit te breiden. 
Deze uitbreiding heeft tot gevolg dat de gemeentelijke normen nu grotendeels de normen van 
Leergeld Zutphen overlappen. Het bestuur van Stichting Leergeld Zutphen (LGZ) en en het college 
van de Gemeente Zutphen (GemZ) hebben uitgesproken de activiteiten te bundelen. Vanaf oktober 
2022 zijn er gesprekken gaande. 

 

De intentie: De gemeente Zutphen en Stichting Leergeld willen gaan samenwerken op het 
terrein van de armoedebestrijding en willen één loket voor gezinnen die op basis van hun 
lage inkomen, ondersteuning zoeken voor de deelname van hun kind aan activiteiten of voor 
noodzakelijke basale behoeften. 
 
Wat betekent de samenwerking met de gemeente Zutphen voor de Stichting Leergeld Zutphen? 

 

 
1. Het bestuur van LGZ zal met de GemZ afspraken maken over de uitvoering, organisatie, 

werkwijze en inhoud van het Kindpakket en de 1-loket-functie. Voorwaardelijk is dat de 
zelfstandigheid van LGZ blijft gehandhaafd. 

 

 
2. Uitbreiding van taken van LGZ zal betekenen dat er actief geworven moet worden naar 

nieuwe kantoormedewerkers en intermediairs. Het bestuur zal eind 2022 begin 2023 een 
campagne starten om deze medewerkers te vinden. 

 

 
3. Het bestuur zal na het in werking treden van de 1-loket functie meerdere evaluaties plannen 

met de GemZ over de voortgang en de samenwerking. 

 
En verder de volgende aandachtspunten blijven gehandhaafd in 2023:  

4. Het bestuur wil werken aan het optimaliseren van de algemene doelstelling van Leergeld, 
gericht op het participeren van jongeren in de maatschappij. Leergeld richt zich op de 
jongeren uit gezinnen met een smalle beurs. 

• Het bestuur gebruikt Nieuwsbrieven, de media en het contact met scholen en verenigingen 
om zich bij de doelgroep bekend te maken.  

• Het bestuur maakt jaarlijks een planning wanneer en hoe de doelgroep benaderd gaat 
worden. 

 

 



5. Het bestuur hecht aan een goede interne communicatie, door: 

• Het bieden van een transparante werkwijze en een ‘open’ werksfeer.  
• Het bestuur organiseert minimaal 4x per jaar een gezamenlijke vergadering waarin de interne 

organisatie en het functioneren van het bestuur ook ter sprake komt. 
• Het bestuur informeert meteen en rechtstreeks de coördinator over onderwerpen die van 

belang zijn voor een optimaal functioneren van het kantoor. 

 

 
6. Het bestuur zorgt voor kundige medewerkers, die adequaat en integer kunnen handelen, 

onderling en richting de gezinnen. 
• Het bestuur faciliteert medewerkers als zij vragen om deskundigheidsbevordering of 

aangeraden wordt om deze te volgen. 
• Het bestuur houdt minimaal 4x per jaar gesprekken met de coördinator over zijn 

functioneren en laat zich informeren over zijn bevindingen m.b.t. de professionaliteit van de 
kantoormedewerkers. 

• De coördinator houdt 2x per jaar gesprekken met kantoormedewerkers over hun 
functioneren. 

 

 
7. Het bestuur draagt zorg voor goede contacten met stakeholders en relevante 

maatschappelijke groepen en/of instellingen en bouwt deze uit. 
• Het bestuur werkt gericht aan een club ‘Vrienden van Leergeld’ waarbij 2022 de opstart is, 

met als doelstelling in 2023 in totaal 25 ‘Vrienden’ te werven 
• Het bestuur stuurt alle relaties periodiek een Nieuwsbrief. 
• Het bestuur stelt jaarlijks een lijst samen van bedrijven/instellingen die benaderd gaan 

worden om LGZ te ondersteunen. 

 

 
8. Het bestuur wil aandacht schenken aan de contacten met de fondsen en instellingen die de 

financiën genereren waarvan Leergeld afhankelijk is. Met hen wil het bestuur goede, heldere 
en werkbare afspraken maken. 

• Het bestuur belegt minimaal 1x per jaar een persoonlijk gesprek met het bestuur van de 
financieel ondersteunende fondsen/instellingen. 

• Het bestuur draagt zorg voor een optimale samenwerking/afspraken met de bedoelde 
fondsen en instellingen. 

 

9. Stichting Leergeld Zutphen neemt deel aan /is aanwezig bij relevante  -gemeentelijke- 

overleggen met betrekking tot armoedebestrijding. 


