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1.   INLEIDING
Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan
activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan
de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen! Investeren in de meest kwetsbare
groepen kinderen en zorgen dat ze al van jongs af aan mee kunnen draaien in de
maatschappij, is van groot belang voor de ontwikkeling van een land. Niet investeren
in de meest kwetsbare groep kinderen heeft niet alleen verstrekkende gevolgen voor
deze kinderen, maar ook voor de maatschappij als geheel. De huidige bestaande
voorzieningen van gemeenten en particuliere organisaties zijn niet toereikend om al
deze kinderen te helpen. Leergeld wil hierop inspringen door op een duurzame manier te
investeren in de participatie van deze kinderen, die zonder extra steun aan de zijlijn van
de samenleving terecht dreigen te komen.
Via circa 108 lokale Leergeld stichtingen, die samen actief zijn in 74% van de
Nederlandse gemeenten, biedt zij deze kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan
binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt hun hiermee een springplank,
waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.
Dit meerjarenbeleidsplan geeft achtergronden over Leergeld Land van Cuijk en beschrijft
in het kort de voorgenomen activiteiten voor de jaren 2021 – 2024.
Met dit meerjarenbeleidsplan sluit Leergeld Land van Cuijk aan bij het
meerjarenbeleidsplan van Leergeld Nederland dat zich richt op het verdiepen en
versterken van wat de afgelopen jaren gezamenlijk is opgebouwd. Het centrale
perspectief is hoe we kansarme kinderen kunnen blijven steunen, zeker in de huidige
coronacrisis en de (economische) gevolgen daarvan.

Land van Cuijk

Alle kinderen mogen meedoen,
want nu meedoen is straks meetellen!
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2. DIT IS LEERGELD
2.1. Leergeld in vogelvlucht
Sociale uitsluiting door armoede is schrijnend. Kinderen uit gezinnen met minimale
financiële middelen hebben het vaak al niet gemakkelijk in hun persoonlijke en
gezinssituatie. Als zij op school of bij een sport- of culturele vereniging niet mee kunnen
doen, wordt het voor hen nog moeilijker om aan te blijven haken bij hun leeftijdsgenootjes.
In Nederland leven in gezinnen met lage inkomens op dit moment naar schatting
400.000 kinderen in een situatie waarin er 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 gezinnen
geconfronteerd met financiële problemen, bijvoorbeeld door werkeloosheid, faillissement,
schuldenproblematiek of een echtscheiding. We zien ook steeds meer ouders met
geldzorgen binnen onze doelgroep.
In deze situaties wordt meedoen van kinderen op school en in de vrije tijd door
financiële redenen dan onmogelijk. Kinderen krijgen niet de mogelijkheid om
zich volledig te ontwikkelen. Kinderen die opgroeien in armoede hebben vaker
last van gezondheidsproblemen en gevoelens van eenzaamheid, behalen lagere
onderwijsprestaties en hebben meer kans om later zelf opnieuw in een armoedesituatie
terecht te komen en soms zelfs in criminaliteit. Leergeld geeft concrete ondersteuning
aan kinderen om deel te kunnen nemen aan schoolactiviteiten, sport- en culturele
verenigingen. Waar nodig verwijst Leergeld door naar instanties en organisaties die hulp
kunnen bieden. Daarnaast heeft Leergeld ook een signaleringsfunctie. Door het huisbezoek
en het contact met de gezinnen worden de problemen waarmee het gezin te maken heeft
(meer) duidelijk.  Leergeld kan aan de hand van signalen vanuit de gezinnen op lokaal
niveau een inhoudelijk oordeel geven over het gemeentelijk armoedebeleid en daarom een
goed geïnformeerde gesprekspartner zijn voor de lokale overheid.

2.2. Missie
Leergeld wil op een duurzame manier investeren in de participatie en ontwikkeling van
kinderen, die zonder extra steun aan de zijlijn van de samenleving terecht dreigen te
komen.Leergeld heeft als missie 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. Het gaat dan bijvoorbeeld om meegaan op een schoolreis of schoolexcursie,
lid worden van een muziek- of sportvereniging of scouting, maar ook om een fiets om
naar school te kunnen gaan of een computer/laptop/tablet om huiswerk te kunnen
maken. Hierdoor kunnen ook deze kinderen hun sociale vaardigheden, talenten en kennis
zo optimaal mogelijk ontwikkelen en later als volwassenen volwaardig participeren in de
samenleving. Door deze kinderen niet buiten te sluiten, wordt bovendien voorkomen dat
de maatschappij er later duur ‘leergeld’ voor gaat betalen. De lange termijn ambitie van
Leergeld is dan ook dat alle kinderen mogen én kunnen meedoen.
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2.3. Wie helpen we volgens de Leergeld formule?
De doelgroep is:
Schoolgaande kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen die moeten leven van een laag
inkomen of waar door omstandigheden onvoldoende bestedingsruimte is om hun
kinderen volledig te laten meedoen binnen onderwijs, sport, cultuur en welzijn.
Kinderen in de doelgroep dreigen sociaal geïsoleerd te raken, omdat de kosten van een
schoolreisje of het lidmaatschap van een sportvereniging onoverkomelijke financiële
hindernissen zijn.
Leergeld wil kinderen, naar eigen keuze, mee laten doen op vier verschillende gebieden:
•

Onderwijs: Meedoen op school is noodzakelijk voor kinderen, maar is
tegenwoordig ook behoorlijk kostbaar. In de praktijk betekent dit voor ouders
met een krappe portemonnee vaak dat sociale activiteiten, zoals een schoolreisje
of een kerstviering, aan hun kinderen voorbijgaat. Leergeld springt bij om dat te
voorkomen, bijvoorbeeld door (financiële) afspraken te maken met de school of
door (een deel van) de kosten te betalen. Natuurlijk helpen we ook in de duurste
periode voor ouders, als kinderen de overstap maken naar de middelbare school.
Vaak kunnen we helpen bij de aanschaf van schoolspullen, zoals een tas, agenda,
kaftpapier of gymkleding, of een tweedehands fiets om mee naar school te kunnen.

•

Sport: Sporten is een belangrijke buitenschoolse activiteit voor kinderen.
Daarom werken de lokale Leergeld stichtingen nauw samen met lokale sportclubs.
Kinderen die niet sporten omdat daar geen geld voor is, kunnen lid worden van
deze clubs. Leergeld betaalt dan de contributie direct aan de vereniging.
Maar daarmee is het verhaal vaak nog niet rond. Wie wil voetballen heeft een
tenue en schoenen nodig, hockeyen gaat niet zonder stick. Sportkleding en
sportattributen horen er daarom ook bij. Ouders kunnen vaak een tegoedbon
krijgen, waarmee ze voor een bepaald bedrag aan kleding en sportspullen kunnen
kopen bij winkels waar Leergeld mee samenwerkt.

•

Cultuur: Ook meedoen aan culturele activiteiten is belangrijk voor de ontwikkeling
van kinderen. Denk bijvoorbeeld aan muziekles of dansles voor kinderen, of aan
een cursus schilderen of toneelspelen. Wil een kind graag aan dit soort activiteiten
meedoen, maar vormen de kosten hiervan een hindernis, dan kan Leergeld wellicht
helpen om kinderen toch mee te laten meedoen.

•

Welzijn: Ook meedoen aan overige activiteiten, die niet direct onder onderwijs,
sport of cultuur vallen maar die wel bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen,
zoals deelname aan scouting, behoort bij Leergeld tot de mogelijkheden.
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2.4 Leergeld formule
De Leergeld formule is in de loop van de afgelopen jaren uitgegroeid tot een verfijnd en
beproefd instrument om kinderen effectief te ondersteunen om mee te doen.
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. Daarnaast levert de methode, via het huisbezoek achter de voordeur,
veel kennis op van de situatie in de gezinnen en de omstandigheden waar ouders/
verzorgers tegenaan lopen, op basis waarvan Leergeld problemen kan signaleren.
Aanvragen blijven altijd anoniem en een aanvraag wordt altijd als maatwerk beoordeeld.
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
geïnformeerde intermediairs. Tijdens een persoonlijk gesprek wordt de hulpvraag
geïnventariseerd en vindt toetsing plaats van de inkomens- en (eventuele)
schuldensituatie. Dit leidt tot het vaststellen van het besteedbaar inkomen.
Dit vormt de basis voor het in aanmerking komen voor ondersteuning.
Stap 2: Signalering:
Tijdens het huisbezoek kijkt de intermediair of er ook voor andere kinderen hulp nodig is.
Ook wijst de intermediair waar nodig op andere organisaties die het gezin verder kunnen
helpen, zowel met materiële als immateriële ondersteuning: zoals schuldhulpverlening,
(school)maatschappelijk werk, de voedselbank of sociaal raadslieden.
Merkt de intermediair structurele belemmeringen op die het gezin in de weg staan om de
eindjes aan elkaar te knopen of om stappen vooruit te zetten, dan meldt de intermediair
dit bij de Leergeldstichting. Deze signalen gebruikt de lokale Leergeldstichting richting
gemeente of richting Leergeld Nederland of andere netwerkpartners zodat zij structurele
belemmeringen aan de kaak kunnen stellen en adresseren aan partijen die deze
belemmeringen kunnen wegnemen.
Stap 3: Bemiddeling:
Met ouders of verzorgers wordt besproken wat de mogelijkheden zijn op basis
van bestaande voorzieningen van anderen, zoals gemeenten of andere instanties/
organisaties. Leergeld kan vervolgens ondersteuning bieden bij het aanvragen van deze
voorzieningen.
Stap 4: Financieel vangnet:
Wanneer er geen bestaande voorzieningen zijn waarop het betreffende kind een beroep
kan doen, of wanneer deze voorzieningen niet toereikend zijn, kan Leergeld aanvullende
hulp bieden in de vorm van giften in natura, zoals bijvoorbeeld voetbalkleding 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”.
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Stap 5: Follow-up en nazorg:
Na afhandeling van de aanvragen blijft het contact met de betreffende gezinnen
doorgaans bestaan als het gezin weer een nieuwe aanvraag doet. Afhankelijk van de
situatie varieert dit contact van een telefoontje tot een nieuw huisbezoek.
De Leergeld formule werkt!
Leergeld bereikt hiermee gezinnen in armoede die vaak onbereikbaar lijken voor de
overheidsinstanties. 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 problematiek waarmee deze gezinnen te kampen hebben.
Door het huisbezoek leert de intermediair het gezin van dichtbij kennen. Er wordt een
beroep gedaan op de eigen kracht. Het inzicht in de kansen en mogelijke keuzes van de
ouder(s) ten aanzien van de ontplooiing van het kind wordt vergroot.
-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 wijzen op derden die
ondersteuning kunnen bieden bij het invullen van de benodigde formulieren.
- Leergeld is een laatste vangnet:
Pas wanneer bestaande voorzieningen geen mogelijkheid bieden, steunt zij 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 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 het wijzen op andere instanties (Zie ook Samen Sterker Land
van Cuijk).
Lokale vrijwilligers zorgen middels lokale samenwerking en fondsenverwerving voor een
gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de kinderen in de lokale gemeenschap.
Leergeld hecht veel waarde aan deze local-for-local aanpak. Door deze aanpak is
Leergeld sterk verankerd in de lokale en regionale gemeenschap, weet zij gezinnen en
kinderen te bereiken die voor andere instanties onbereikbaar blijven en heeft de lokale
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.
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- Leergeld werkt heel nauw samen met het onderwijs:
Leergeld  overlegt met alle scholen voor basis- en voortgezet onderwijs en maakt
afspraken welke kosten en materialen in voorkomende gevallen ten laste komen van
Leergeld en/of school.
- Leergeld werkt snel:
Het streven is om binnen 4 tot 6 weken de aanvraag en het besluit over de aanvraag te
behandelen en waar mogelijk af te werken.
- Leergeld heeft een signaalfunctie:
Leergeld signaleert knelpunten met betrekking tot tekortschietende voorzieningen of
wetgeving en koppelt deze terug richting overheden en andere betrokken instanties
binnen Samen Sterker.
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3. DE VERENIGING VAN STICHTINGEN LEERGELD
3.1 De Leergeld organisatie
Leergeld is een landelijke vrijwilligersorganisatie, die haar hulpverlening met autonome
stichtingen lokaal heeft georganiseerd. Op 01-01-2020 waren circa 108 lokale afdelingen
actief. Deze lokale stichtingen werken met grote betrokkenheid van hun local-forlocal aanpak. Er wordt met vrijwilligers gewerkt: bestuursleden, coördinatoren en
intermediairs. Zij werken volgens dezelfde Leergeld formule en zijn vrijwel allemaal op
dezelfde manier georganiseerd:
•
•
•

Het lokale bestuur leidt de Leergeld stichting en zorgt voor lokale fondsenwerving,
contacten met gemeenten en andere organisaties;
Een coördinator leidt de dagelijkse operatie en geeft sturing aan de intermediairs;
De intermediairs bezoeken de gezinnen, kennen de lokale voorliggende
voorzieningen en adviseren het gezin bij de hulpvraag.

Leergeld Nederland heeft in ’s-Hertogenbosch een klein landelijk bureau van waaruit
de lokale stichtingen worden ondersteund via haar landelijke activiteiten. Tweemaal per
jaar vindt een Algemene Ledenvergadering plaats en daarnaast worden bijeenkomsten
georganiseerd voor bijv. penningmeesters en coördinatoren.

3.2 De ambities van de Leergeld vereniging
Leergeld Nederland heeft een nieuw meerjarenbeleidsplan voor de jaren 2021-2024
vastgesteld met als titel “Naar gelijke kansen voor alle kinderen: verdiepen en versterken”.
Dit plan is beschikbaar op de website www.leergeld.nl
Leergeld Nederland noemt een aantal externe maatschappelijke ontwikkelingen:
•

Het beschikbaar komen van rijksmiddelen (Klijnsmagelden) ten behoeve van
kinderen in armoede: jaarlijks € 100 miljoen, waarvan € 85 miljoen via gemeenten
en € 10 miljoen via een viertal particuliere organisaties, waaronder Leergeld.

•

De kloof tussen arm en rijk neemt toe. Hoewel de armoedecijfers afnamen, bleef de
groep langdurig armen daarin achter en nagenoeg gelijk (SCP, 2019). Er is sprake
van hardnekkige armoedeproblematiek. Ook de schuldenproblematiek van veel
gezinnen baart zorgen.

•

Als gevolg van de coronacrisis zullen nog meer huishoudens in financiële
problemen raken, bijvoorbeeld zzp-ers. De omvang van de groep ouders die
voor ondersteuning door Leergeld in aanmerking komen neemt om die reden
toe. Bekend is dat de kwetsbare groepen het hardst worden geraakt door de
coronacrisis.
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•

De samenstelling van de groep ouders die leven op of onder het bestaansminimum
is divers. Deze ouders weten niet altijd even goed de ondersteuning die voor hun
kinderen beschikbaar is te vinden. Dat geldt niet alleen voor werkende ouders die
rond of onder de armoedegrens moeten leven, maar ook voor doelgroepen als
statushouders, vluchtelingen en arbeidsmigranten, laaggeletterden en mensen die
digitaal minder vaardig zijn.

•

De schaamte voor het moeten rondkomen met (te) weinig geld, het hebben van
schulden en daarmee het taboe op armoede zijn hardnekkig.

•

Er is sprake van toenemende kansongelijkheid in het onderwijs. Door de
voortschrijdende digitalisering, tweetalig onderwijs, huiswerkbegeleiding,
verdiepingsmodules, Technasia, dure schoolreizen. De activiteiten zijn slechts voor
beperkte groep kinderen beschikbaar.

Naast maatschappelijke ontwikkelingen zijn ook interne ontwikkelingen van invloed op
de (strategische) keuzes die de Leergeldorganisatie maakt:
•

Deze formule vraagt om een eigentijdse invulling. Het huisbezoek blijft
uitgangspunt. Het is de komende jaren een gezamenlijk zoeken (landelijk en binnen
onze stichting) naar binnen welke bandbreedte we hieraan invulling kunnen geven.
Zo zullen we na moeten denken of de gezinnen in de toekomst allemaal thuis
kunnen worden bezocht. Intermediairs zijn schaars en mede door de problemen
rondom Corona kan een huisbezoek bemoeilijkt worden. Als alternatief zouden
mogelijk spreekuren kunnen worden aangeboden, al dan niet gecombineerd met
een netwerkpartner. (Bijv. Voedselbank).

•

Door de groei neemt het werken met betaalde krachten toe, steeds meer
Leergeldstichtingen hebben betaalde medewerkers in dienst, om de kwaliteit van
de werkzaamheden structureel te kunnen waarborgen.

•

Door voortschrijdende digitalisering, vindt het doen van aanvragen ook steeds
vaker online plaats.

•

De Leergeldstichtingen zijn in toenemende mate door gemeenten gesubsidieerd,
mede onder invloed van het beschikbaar komen van de eerdergenoemde
rijksmiddelen.

•

Stichtingen ervaren mogelijk verlies van identiteit door landelijke samenwerking
met andere fondsen in het overkoepelende samenwerkingsverband Sam&.

De centrale doelstelling van Leergeld Nederland blijft ongewijzigd. Het voorkomen van
sociaal isolement van kinderen uit minimagezinnen. Maar ook streeft Leergeld naar
kansgelijkheid en een minimale levenstandaard voor alle kinderen. Een samenhangende
aanpak om deze doelstellingen te realiseren bestaat uit de inzet op drie niveaus:
1. Het verstrekken van voorzieningen zodat kinderen kunnen meedoen en sociale
uitsluiting wordt voorkomen,
2. Op basis van het signaleren van armoedethema’s en problematiek in het gezin
doorverwijzen naar andere ondersteuning die het gezin verder op weg kan helpen.
3. Aan de hand van signalen uit de gezinnen structurele belemmeringen aan de kaak
stellen.
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Voor de periode 2021- 2024 zijn vijf speerpunten geformuleerd:
1. Bieden van concrete ondersteuning aan kinderen.
2. Aan de kaak stellen van structurele belemmeringen.
3. Effectiever en efficiënter werken.
4. Samenwerken vanuit autonomie.
5. Professioneel werken met vrijwilligers.
Ondersteunend aan deze speerpunten zijn nog twee instrumentele doelen
geformuleerd:
6.   Vergroten zichtbaarheid
7.    Fondsenwerving.
Stichting Leergeld Land van Cuijk onderschrijft de hiervoor vermelde speerpunten en
zal haar beleid in de komende jaren daarop baseren in de verwachting nog meer voor
kinderen te kunnen betekenen.
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4. STICHTING LEERGELD LAND VAN CUIJK
4.1 Oprichting en werkgebied
Stichting Leergeld Land van Cuijk werd in 2007 opgericht en is vanaf die tijd werkzaam
in alle gemeenten in de regio Land van Cuijk. Na 1 januari 2022 is de Gemeentelijke
Herindeling een feit. De 29 dorpskernen van de gemeente Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint
Anthonis vormen vanaf die datum de gemeente Land van Cuijk met 77.000 inwoners. De
gemeente Grave (4 dorpen) blijft als zelfstandige gemeente functioneren en heeft 12.500
inwoners. Vanaf 1 januari 2017 kreeg het werk van Leergeld Land van Cuijk een sterke
impuls doordat gemeenten van het Rijk de zogenaamde “Klijnsma gelden ontvingen,
geoormerkte gelden, bedoeld om kinderen in armoede te ondersteunen. Bij de besteding
van deze gelden heeft Stichting Leergeld een voorliggende rol gekregen en kan indien
nodig de vraag doorgeven aan externe stichtingen als Jeugdsport & cultuurfonds,
Stichting Jarige Job en Nationaal Fonds Kinderhulp.  Stichting Leergeld Land van Cuijk is
behalve de steun van de gemeenten afhankelijk van financiële bijdragen van bedrijven,
organisaties en particulieren. Er komen gelden binnen via Serviceclubs, door fundraising
of uit een nalatenschap en anders. Meer inkomsten, meer bestuurlijke- en uitvoerende
werkzaamheden hebben de laatste jaren een steeds grotere druk op onze vrijwilligers
gelegd.

4.2 Doelgroep
Leergeld Land van Cuijk richt zich op kinderen uit gezinnen met minimale financiële
middelen. Het gaat om gezinnen die moeten leven van een laag inkomen (tot 130% van
het netto bijstandsniveau) en waar door omstandigheden onvoldoende bestedingsruimte
is om hun kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar volledig te laten meedoen binnen het
onderwijs, sport en cultuur en welzijn. Samen met o.m. de gemeenten wil Leergeld die
gezinnen bereiken die ondersteuning nodig hebben. Doel is om de grote groep kinderen
die tot op heden nog niet bereikt konden worden, met Leergeld in contact te brengen.
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4.3 Hoofddoelstelling
Hoofddoelstelling van Leergeld
Land van Cuijk is om in de
regio zoveel mogelijk kinderen
Land van
uit gezinnen met minimale
Cuijk
financiële middelen, te laten
Land van Cuijk
meedoen aan activiteiten op
het terrein van onderwijs,
sport, cultuur en welzijn. In de
2018
jaren 2017, 2018 en 2019 heeft
350
Geholpen
Stichting Leergeld Land van
kinderen 2019
371
Cuijk respectievelijk 165, 350
en 371 kinderen kunnen helpen.
2020
347
De aanvragen kwamen vanuit
103, 204 en 226 gezinnen
2018
204
Geholpen
(Jaarverslag Leergeld Land
226
gezinnen 2019
van Cuijk). Een forse groei
2020
223
van het aantal aanvragen
1267
dus. De verwachting is dat
1087
door het Coronavirus het
908
aantal aanvragen verder zal
400
gaan stijgen. Met het oog op
de toename van het aantal
aanvragen
richt
stichting
110%
120%
130%
Leergeld Land van Cuijk zich
Hulpbehoevende
Doel 2021
in 2021 op verhoging van de
kinderen 0-18 jaar
aantal kinderen
kwaliteit van de dienstverlening
en de organisatie. Van daaruit
wordt gestreefd naar een groei
van het aantal geholpen kinderen met als doel het bereiken van 50% van de kinderen in de
doelgroep in 2024. De cijfers van Stimulansz zijn daarbij leidend. De lange termijn ambitie
van Leergeld is dat álle kinderen kunnen meedoen.
*Bron: Jaarverslag
Leergeld Land van Cuijk

*Bron: Jaarverslag
Leergeld Land van Cuijk

*Bron: Stimulanz

(doelgroep Leergeld: kinderen 4-18 jaar)

4.4 Strategische doelen
Stichting Leergeld Land van Cuijk wil haar hoofddoelstelling bereiken door zich te
richten op deze vier strategische subdoelen:
•
•
•
•

Uitbreiding van de directe hulpverlening aan kinderen.
Wijzen op- en samenwerken met andere instanties/organisaties.
Signaleren en aankaarten van problemen richting de gemeenten en Leergeld
Nederland.
Naamsbekendheid vergroten
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4.4.1 Uitbreiding van de directe hulpverlening aan kinderen
Iedere aanvraag wordt gerelateerd aan het Leergeldcriterium: ‘Indien geen hulp wordt
geboden, dan bestaat een reëel risico op sociaal isolement of uitsluiting’.
Aanvragen blijven altijd anoniem en een aanvraag wordt altijd als maatwerk beoordeeld.
Nadat is vastgesteld dat aan dit criterium is voldaan, vindt hulpverlening plaats volgens het
vaste Leergeld patroon:
•
•
•
•

Inventariseren welk recht er bestaat op voorliggende voorzieningen;
Zo nodig wijzen op het verkrijgen van die voorzieningen; Bij onvoldoende dekking
voor het doel van de aanvraag, een aanvraag in behandeling te nemen voor
additionele Leergeldhulp;
Betalingen worden in principe uitsluitend gedaan rechtstreeks aan de
eindgerechtigde;
De totale doorlooptijd van de procedure beperken tot maximaal 6 weken.

4.4.2 Samenwerking met andere instanties/organisaties
Hulp aan de doelgroep kan soms verder reiken dan het oorspronkelijk aangevraagde.
Gezinnen worden indien nodig verder op weg geholpen en gewezen op andere
ondersteuning. De gezinssituatie wordt meegenomen en indien gewenst wordt daarbij
bemiddeling aangeboden.

4.4.3 Signaleren van problemen richting de 5 gemeenten en
Leergeld Nederland
In de specifieke werkwijze van Leergeld, nemen de intermediairs een belangrijke plaats in.
Zij zijn als het ware de ogen en oren van de stichting met betrekking tot haar cliënten.
De intermediairs weten als geen ander wat er speelt in de doelgroep en welke
ontwikkelingen en problemen zich daar voordoen. Regelmatig beleggen de coördinatoren
een vergadering met intermediairs. Daarnaast hebben coördinatoren overleg met het
bestuur. Met de vertegenwoordigers van de gemeenten vindt periodiek overleg plaats
gericht op verantwoording van financiën, op samenwerking en op PR. Maar ook op het
samen vinden van oplossingen voor geconstateerde knelpunten bij de doelgroep in
de gemeenten van het Land van Cuijk. Hierbij uitgaande van ieders eigen autonomie.
Stichting Leergeld Land van Cuijk participeert in een netwerkorganisatie ‘Samen Sterker’.
In 2018 tekenden de vijf gemeenten in het Land van Cuijk, samen met de deelnemende
organisaties waaronder Stichting Leergeld Land van Cuijk, een intentieovereenkomst met
als doel, samen te werken aan het voorkomen en bestrijden van armoede en schulden.
‘Samen Sterker’ werd een actief netwerk van 44 samenwerkende partners op het gebied
van armoedebestrijding. Het wordt gekenmerkt door korte lijnen en regelmatig contact
tussen de netwerkpartners. Een digitale sociale kaart helpt de organisaties elkaar te
vinden. Gezinnen in het Land van Cuijk kunnen zo op een snelle manier verder worden
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geholpen. Gesignaleerde veelvoorkomende structurele problemen en belemmeringen
kunnen worden ingebracht bij Leergeld Nederland, die deze bespreekt en zo nodig
inbrengt op de algemene vergadering en landelijke politieke agenda.

4.5 Instrumentele doelen
Naast de strategische doelen die direct zijn gericht op de doelgroep, zijn een drietal
instrumentele doelen te onderscheiden, welke voorwaardelijk zijn voor het behalen van
de strategische doelen en daarmee de komende jaren hoge prioriteit hebben.
Het gaat hierbij vooral om het generen van inkomsten, bevorderen van de
naamsbekendheid en versterking van de interne organisatie.

4.5.1 Het generen van inkomsten
Tot 1 januari 2017 moesten inkomsten verworven worden via personen, bedrijven en
organisaties uit de regio Land van Cuijk. Sinds 2018 ontvangt Stichting Leergeld Land
van Cuijk jaarlijks een financiële bijdrage via de gemeenten. Deze ‘Rijksgelden ten
behoeve van kinderen in armoede’ zorgen voor een meer vaste financiële basis.
Daarnaast verkrijgt Leergeld Land van Cuijk haar inkomsten van:
•
•
•
•
•
•

Serviceclubs en ondernemersclubs;
Sponsoring met sponsorpakket door vaste partners;
Incidentele sponsoring door bedrijven, particulieren en fondsen;
Opbrengsten uit (scholen) acties;
Sponsoring middels werkzaamheden en/of korting van leveranciers.
Giften en legaten;

4.5.2 Bevorderen naamsbekendheid
Naamsbekendheid blijft een aandachtspunt. Zeker nu in deze Coronatijden de
doelgroep is vergroot en meer bekendheid nodig is. Stichting Leergeld Land van Cuijk
profiteert van de Landelijke PR via Leergeld Nederland en SAM&, een overkoepelende
landelijke organisatie, verbonden aan Leergeld Nederland die de krachten van 4
stichtingen (Jeugdsport & cultuurfonds, Stichting Jarige Job en Nationaal Fonds
Kinderfonds en Stichting Leergeld) bundelt en versterkt o.a. op het gebied van landelijke
naamsbekendheid.
Om de naamsbekendheid en de werkzaamheden van Leergeld lokaal onder een breder
publiek bekend te maken is een communicatieplan vastgesteld. Dit plan beschrijft de
intentie om de communicatie op een gestructureerde manier uit te voeren. Vertrekpunt
hierbij is communiceren en acteren naar kinderen toe en daardoor wat minder naar
volwassenen, van re-actief naar pro-actief.
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Voor communicatie uituitingen valt de denken aan:
•
•
•
•
•

Publiciteit via gemeentelijke kanalen en scholen;
Verzorgen van presentaties over Leergeld en het werk van Leergeld;
Via de eigen website: www.leergeldlandvancuijk.nl;
Publicaties in lokale wijk- en dorpsbladen en regionale bladen;
Via online en social media zoals TV LvC, Facebook, LinkedIn en Twitter

Door het invoeren van een jaarlijks communicatie-middelenplan wordt eenvoudig
een aantal onderwerpen zichtbaar gemaakt: - Onderwerp; waarop gaan we actie
ondernemen.
•
•
•
•

Planning (per maand)
Voorcalculatie kosten (begroting)
Nacalculatie kosten (factuur)
Budgetbewaking.

Per kwartaal wordt het plan geëvalueerd en wordt bekeken of dit moet worden
bijgesteld. Hiermee wordt ook het budget bewaakt.

4.5.3. Versterken interne organisatie
Leergeld Land van Cuijk werkt met een bestuur dat uit 7 personen bestaat,
met ieder een eigen portefeuille. Het bestuur streeft ernaar om goede contacten en
gegevensuitwisselingen te onderhouden met alle geledingen binnen de organisatie:
coördinatoren, intermediairs, gemeenten en organisaties. Stichting Leergeld Land
van Cuijk kent 3 coördinatoren en 6 intermediairs die regelmatig overleggen met
afgevaardigden vanuit het bestuur. Onze organisatie is bezig met een inhaalslag op
het gebied van effectief en efficiënt werken. Gelet op de ambities en op de verwachte
toename van aanvragen zal de komende tijd aandacht nodig zijn voor verdere
digitalisering van het aanmeld- en toewijzingsproces en voor verdere professionalisering
van de eigen organisatie, c.q. de vrijwilligers. Leergeld heeft een vaste kantoorlocatie in
de Schouwburg van Cuijk van waaruit men zijn werkzaamheden kan verrichten.

5. Resultaten
De belangrijkste resultaten van het werk van Leergeld Land van Cuijk worden jaarlijks
gepubliceerd in het financieel jaarverslag, waarvoor we u graag verwijzen naar de
website van Leergeld Land van Cuijk: www.leergeldlandvancuijk.nl
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6.  Sterkte/zwakte ANALYSE per 1 januari 2021
Beschrijving sterktes en zwaktes en wat kansen en bedreigingen zijn.

Sterkte

Zwakte

•

•

•
•
•
•

•
•

Onderdeel van landelijke
Vereniging van stichtingen
Leergeld. Hierdoor bundeling
van krachten en mogelijkheid
van ophalen én verstrekken van
informatie.
Lokale besteding van geld
Komt volledig ten goede aan kind
middels voorzieningen in natura
Lage kosten organisatie door veel
vrijwilligers
Goede samenwerking met
gemeenten en regionale
netwerkpartners
Door huisbezoeken komen we bij
de gezinnen
Laagdrempeligheid

•

•

•

Weinig naamsbekendheid bij
bedrijven en serviceclubs en
publiek
Tekort aan digitale kennis van
het registratie-systeem Lisy bij
meerdere vrijwilligers
Weinig know-how hoe zg. ouders
met geldzorgen en laaggeletterden
te bereiken
Geen verantwoordelijke
applicatiebeheerder voor het
registratiesysteem Lisy en het
moet ons eigen gemaakt worden

Kansen

Bedreigingen

•

•

•
•
•

•

Naamsbekendheid is laag dus kan
alleen maar beter
Zoeken van ambassadeurs
PR breder uitzetten voor
naamsbekendheid
Lisy applicatiebeheerder
aantrekken geeft organisatorische
rust
Nog meer samenwerkingen
opbouwen met gemeenten, sociale
partners, scholen, serviceclubs,
etc.
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•

Gezinnen weten ons steeds beter
te vinden waardoor werkdruk
ontstaat
Continuïteit Stichting
Leergeld Land van Cuijk i.v.m.
beschikbaarheid bestuursleden,
coördinatoren en intermediairs in
de toekomst
Als de “Rijksbijdrage t.b.v. kinderen
in armoede” gaat vervallen
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7. Speerpunten 2021-2024
De jaarlijkse geldelijke steun vanuit de Gemeenten betekent financieel gezien een hele
zorg minder, maar de inkomsten moeten zorgvuldig verantwoord en worden.
Dit betekent een grote uitdaging.
1. Door doelgerichte PR en communicatie willen we zo veel mogelijk kinderen in de
doelgroep bereiken. Het doel is om in 2024 50% van de kinderen in armoede in het
Land van Cuijk te helpen.
2. Naamsbekendheid Leergeld vergroten.
3. Samenwerken vanuit autonomie. Samenwerking uitbouwen met andere aanbieders
waardoor er mogelijk één loket ontstaat (Samen Sterker (lokaal) en Sam&
(landelijk)).
4. Contacten met gemeenten en scholen en andere partijen onderhouden om
“kinderen in armoede” steeds onder de aandacht te houden.
5. Effectiever en efficiënter werken middels het verbeteren en optimaliseren van Lisy
2021 en trainingen te organiseren waardoor de vrijwilligers hun taken goed uit
kunnen voeren.
6. Werken met jaarplannen waaraan concrete acties worden gekoppeld en die aan
het einde van het betreffende jaar worden geëvalueerd.
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8. Meerjarenbegroting 2021-2024
BATEN
Baten uit eigen fondsenwerving
Subsidies, van overheden
Overige baten
Rente spaartegoed
Totaal baten

2021

2022

2023

2024

10.000
140.000

10.000
158.000

10.000
177.000

10.000
196.000

0

0

0

0

155.000

168.000

187.000

206.000

48.000
16.500
4.500
41.000

55.000
19.500
5.000
47.000

64.500
22.000
6.000
54.500

72.000
25.000
6.500
61.000

110.000

126.500

147.000

164.500

4.500
5.500
6.500
2.000
250
6.000
5.000
250

4.500
6.000
7.000
2.000
250
6.000
5.500
250

4.500
6.500
7.500
2.000
250
3.000
6.000
250

4.500
7.000
8.000
2.000
250
3.000
6.500
250

30.000

31.500

30.000

31.500

140.000

158.000

177.000

196.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Lasten
Besteed aan doelstellingen
Onderwijs
Sport
Cultuur
Welzijn

Kosten beheer en administratie
Uitzendkrachten
Personeelskosten
Kosten vrijwilligers
Cursuskosten
Bestuurskosten
Promotie- en communicatiekosten
Overige kosten beheer en administratie
Financieringskosten (bankkosten)

Totaal lasten

Saldo baten en lasten
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9. Bestuur Leergeld Land van Cuijk per 1 januari 2021
Voorzitter

Tiny Weemen

Secretaris

Marian de van der Schueren

Penningmeester

Herman Boer

Bestuurslid (coördinatoren/ Jarige Job/ Sam&)

Monique Wiltink

Bestuurslid (intermediairs/ Samen sterker)

Hennie Wijn

Bestuurslid (onderwijs) (tot 13-04-2021)

Annelien Hijlkema

Bestuurslid (pr en communicatie) (vanaf 13-04-2021) Eefke Peeters
Bestuurslid (netwerk contacten)

Twan Weemen

Naast het bestuur zijn 3 coördinatoren en 5 intermediairs werkzaam voor Leergeld Land
van Cuijk.
Alle bestuursleden, coördinatoren en intermediairs werken als vrijwilliger met beperkte
externe administratieve ondersteuning.

Plan vastgesteld in de bestuursvergadering van 9 maart 2021
Projecteigenaar: MJBP-team:
Marian de van der Schueren, Hennie Wijn, Annelien Hijlkema, Tiny Weemen
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