
Stichting Leergeld 2stromenland 1 Beleid 2020-2023 

 

Beleidskader 

2020-2023 

 

 

 

 

 

 

 

Beuningen, 26 Maart 2020 

 
  

 

 

 

  



Stichting Leergeld 2stromenland 2 Beleid 2020-2023 

 

Beleidskader 2020-2023 
Alle kinderen mogen meedoen; geen kinderarmoede in regio 2stromenland!  
 

A. Missie en visie  
 

Stichting Leergeld 2stromenland 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.  
Stichting Leergeld heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit 
gezinnen met minimale financiële middelen. De stichting biedt kansen aan kinderen in de 
leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse 
activiteiten. Hierdoor kunnen ook deze kinderen hun sociale vaardigheden 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 (en onnodig) "leergeld" voor gaat betalen.  
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B. Samenhangende aanpak  
 

De vier gemeenten in ons werkgebied, Druten, West Maas en Waal, Beuningen en Wijchen, 
voeren allen een actief maar per gemeente anders, armoedebeleid. Het is echter in alle 
gemeenten van belang een samenhangend pakket van maatregelen in te zetten, waarbij 
gebruik optimaal gebruik wordt gemaakt van beschikbare voorzieningen en  
mogelijkheden en de aanvulling die wij als Leergeld hierop kunnen bieden.  
 
In dit kader is ons belangrijkste beleidsdoel: de Eén loket-gedachte  
 
Wij willen toewerken naar 1 loket per gemeente, voor alle aanvragen, voor meerdere 
fondsen en hulpmogelijkheden. Momenteel hanteren de gemeenten verschillende 
werkwijzen en zijn er soms binnen een gemeente verschillende instanties met eigen 
intermediairs en procedures.  
Wij willen dubbel werk en ongewenste stapeling voorkomen. Het loket moet duidelijker 
herkenbaar en laagdrempelig zijn.  

 Geïntegreerd in gemeentelijk armoedebeleid;  

 Een gemeenschappelijke visie op een samenhangend en duurzaam kindpakket;  

 Gezamenlijke PR;  

 Als dit leidt tot een andere organisatievorm of verschuiven van activiteiten, dan is 
dat bespreekbaar.  

Actie: (het hoe?) wij werken dit verder uit in samenspraak met relevante partners en 
gemeenten.  
 
Kern aanpak per gemeente: 

 Druten: volledig verzorgen van het Kindpakket, Leergeld is het loket. 

 Beuningen: Gemeente levert het loket, standaard aanvragen lopen geautomatiseerd. 
Individueel maatwerk en extra aanvragen lopen via Leergeld. Leergeld fungeert ook 
als support organisatie voor het kindpakket Beuningen. 

 West Maas en Waal; hoofd loket via gemeente, maar daarnaast ook kindpakket 
portal introduceren. In eerste instantie bieden wij extra’s boven het uitgebreide 
gemeente pakket. Na vaststellen behoefte samen kiezen voor de vervolgaanpak. 

 Wijchen: opstarten samenwerking met gemeente en andere instanties. Gemeente 
vormt het loket, maar de portfolio per instantie wordt op elkaar afgestemd. Middels 
het opzetten van een “noodfonds” wordt de samenwerking verder uitgewerkt. Key 
hierbij is ook dat er maar 1 loket is, waarbij elke instantie een speficifieke doelgroep 
bedient, maar we wel voor elkaar als intermediair fungeren. 
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C. Hulpverlening  
 

Hoogte budget per kind stijgt  
We zorgen ervoor dat kinderen in de doelgroep*:  

 beschikken over een fiets 

 toegang hebben tot een PC/laptop 

 een zwemdiploma behalen*;  

 kunnen deelnemen aan sport- / welzijns- / naschoolse activiteit (incl. kampen en 
kleding);  

 kunnen deelnemen aan een cultuuractiviteit (promotie cultuurdeelname);  

 een verjaardag pakket (via Stichting Jarige Job) krijgen; 

 een zomer / winter kledingpakket krijgen 

 …. 
* De omvang van het kindpakket wordt in nauwe samenspraak met gemeenten en partners 
periodiek bijgesteld op basis van evaluatie en de praktijkvragen. Het aanbod kan verschillen 
per gemeente afhankelijk van de subsidies en giften met een bestemmingsdoel. 
 
Werken vanuit de bedoeling  
Bijzondere situaties vragen echter om een bijzondere aanpak, waardoor maatwerk soms 
nodig is, zonder de vastgestelde spelregels aan te passen. Aanvragen in dit ‘grijze gebied’ 
worden door de coördinator voorgelegd aan een daartoe aangewezen bestuurslid, die 
daartoe kan besluiten. Afwijkingen worden ter info voorgelegd aan de bestuursvergadering. 
Hierbij kan ook gebruik gemaakt worden van de mogelijkheden van Stichting Kinderhulp en 
extra fondsen via Buitenkans. 
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D. Financieel meerjarenbeleid  
 

De komende jaren verwachten we een afvlakking van de forse groei die wij in de afgelopen 
jaren hebben gezien. De inkomsten van de gemeenten/provincie zullen stabiel blijven en 
bieden wellicht voldoende ruimte voor groei. Dat geldt ook voor de andere fondsen waarop 
wij een beroep doen (m.n. Kinderhulp). Daarnaast hebben wij enkele andere sponsoren 
(m.n. Buitenkans) die ons helpt om projecten op te zetten, extra hulp te bieden of 
investeringen te doen zodat we sneller en adequater kunnen reageren op aanvragen. 


