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Waar komt dit vandaan?

Constatering: 421.000 kinderen in gezinnen met laag inkomen (2014) die niet mee 
kunnen doen.
(nu tussen 280.000 en 330.000: afhankelijk van definitie)

In Leusden tussen de 250 en 350 kinderen (inkomen tot 130%)

kinderen 0-3 jaar 4-11 jaar 12 jaar 12-18 jaar 13-18 jaar

110% 36 83 12 83 72

120% 36 83 12 83 72

130% 53 124 18 124 107



Plan van Klijnsma

Plan “Kansen voor alle kinderen” : Structurele middelen en een subsidieregeling

-> € 100 miljoen structureel
- € 85 miljoen naar de gemeenten
- € 10 miljoen naar Vereniging Leergeld, Nationaal Fonds Kinderhulp, Jeugdfonds   

Sport & Cultuur, Jarige Job
- € 5 miljoen voor subsidieregeling “Kansen voor alle kinderen”: € 4 miljoen voor 

projecten in Nederland, € 1 miljoen voor projecten in Caribisch Nederland



Afspraken tussen Rijk en VNG:

1) Gezamenlijk ambitie: inspannen om alle kinderen kansrijk te laten opgroeien en te 
ondersteunen met voorzieningen in natura

2) Doelgroep: kinderen 0-18 jaar uit lage inkomensgezinnen
3) Bereiken van kinderen: aanwezige structuren optimaal benutten, kinderen actief    

betrekken
4) Lokale samenwerking: integrale aanpak naar maatwerk
5) Structurele middelen van het rijk: € 85 miljoen
6) Ondersteunen en stimuleren van gemeenten: Goede voorbeelden aanreiken
7) Rol gemeenteraad: college rapporteert aan gemeenteraad over inzet van 

middelen en behaalde resultaten
8) Voortgang en evaluatie: 2-jaarlijkse evaluatie. In 2021 bezien of het heeft 

geholpen. Mogelijk bijstellingen



Resultaten eerste evaluatie (2018)
- gemeenten hebben minder dan de helft in natura verstrekt, voor de rest  

aangewend voor minimabeleid in het algemeen
- ± 60% volledig toegevoegd aan bestaande voorzieningen, ± 22% deels toegevoegd
- In ± 20% van de gemeenten is het bereik toegenomen

Conclusies
- Gemeenten meer inzicht in bestedingen (door ontvangers) en bereik om de 

effectiviteit te beoordelen.
- Meer inzet om kinderen van werkenden met een laag inkomen te bereiken:

> Rijk en VNG gaan bekijken hoe gemeenten hierin te ondersteunen
- Gemeenten willen meer ruimte voor een bredere inzet dan alleen in natura:

> maximaal 15 tot 20% mag breder worden ingezet
- Behoefte aan kennisontwikkeling en –deling:

> o.a. via programma Vakkundig aan het werk



Wat doen we in Leusden …

- Kindpakket: sport, cultuur, hobby, peuterspeelzaal, vakantiekamp
via jeugdfonds De Boom

… met de Klijnsma gelden

Oorspronkelijk plan:
Inkomensgrens verhogen, en  
schoolkosten vergoeden.

Jeugdfonds De Boom wilde de schoolkosten uitvoeren. Vooruitlopend daarop wel 
(aangevraagde) schoolkosten vergoed met de Klijnsma-gelden.



Signalen

- schoolkosten (m.n. verplichte laptops)
- ruimte om “iets leuks” te doen, een extraatje, los van de basisbehoeften
- kleding voor kinderen in de groei
- luiers
- cadeautjes voor verjaardag, sinterklaas en kerst
- soms hoge zorgkosten
- huiswerkbegeleiding



Uitgangspunten

- binnen het beschikbare budget (€ 69.000,-)

- signalen gebruiken

- wat is zinvol, wat helpt echt

- direct ten bate of ten gunste van het kind

- niet per se in natura



Onze plannen

- Fashion cheque: voor schoolgaande kinderen
> € 150 per kind per jaar, bedoeld voor kleding

- Huiswerkbegeleiding: voor kinderen in het voortgezet onderwijs
> € 100 per maand, max. 6 maanden

- Meedoen bovenbouw: voor kinderen vanaf 4de klas
> € 150 per kind per jaar: bedoeld voor activiteiten om mee te kunnen doen

- Schoolkosten brugklassers: voor brugklassers
> € 100 per kind, eenmalig: bedoeld voor b.v. schoolspullen, extra bovenop

- Luiergeld: voor ouders met een baby (0 – 3 jaar)
> € 300 per jaar per kind



VRAGEN?


