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Op 20 juni jl. vierden we het jaarlijks 
 terug kerend event Kunst & Theater. Op het 
podium schitteren onze deelnemers met 
dans, muziek en toneel. Voorafgaand werd 
er samen gegeten, voor velen het enige ‘uit 
eten’ dat ze kennen. Er zijn dit jaar veel ’10’ 
voor Toekomstgezinnen aanwezig. Gezin
nen die kampen met multiproblematiek 
en armoede, van generatie op generatie. 
Zij worden begeleid door gezinscoaches van 
het Leger des Heils. Het thema is: Je bent 
niet alleen. Dat is zichtbaar. Samen met de 
coaches zijn acts ingestudeerd. In één van 
de toneelstukjes, bedacht door de kinderen, 
werd sociale uitsluiting uitgespeeld. Het 
meisje deelde zelfgemaakte uitnodigingen 
voor haar verjaardag uit, maar niemand wil
de op haar partijtje komen. Ik moest denken 
aan een meisje bij mijn dochter in groep 1, 
zij hoorde er niet bij. Op enig aandringen 
van mijn kant, nodigde mijn dochter haar 
uit voor haar verjaardagspartijtje. Haar 
vader bedankte mij dat we aan zijn dochter 
dachten. Een jaar later hoorde ik dat hij 
zich heeft opgehangen in de schuur. 

Het Leger des Heils zet ruim 15 jaar gezins
coaching in bij sociaal uitgesloten gezinnen, 
die kampen met veelal transgenerationele 
multiproblematiek. Een moeilijk te door
breken cyclus, waar de methodiek van 
‘10’ voor Toekomst enigszins antwoord op 
geeft. Recent onderzoek van de RUG wees 
echter uit dat extra inzet op de kinderen 
meerwaarde heeft en we zetten daarom, 
in de meest problematische gevallen, ook 
kindercoaching in. Naar de effecten wordt 
momenteel onderzoek gedaan.

Met mijn kennis van nu, opgedaan in 
19 jaar ervaring bij het Leger des Heils, 
had ik wellicht andere signalen herkend 
bij de vader in het voorbeeld. Daarom 
vind ik de Alliantie van Kracht zo belang
rijk. Dat we de handen inéén slaan! Dat er 
aandacht,  bewustwording en handelings
kracht  ontstaat in onze maatschappij. Zodat 
 kinderen uit deze gezinnen betere kansen 
krijgen dan hun ouders hebben gehad.

Renate Harkema, 
regiomanager Leger des Heils

Je bent niet alleen! 

Alliantie Kinderarmoede 
Ontwikkelingen tot nu toe
De initiatiefnemers van de Allian-
tie Kinderarmoede kijken terug op 
een enerverende tijd. De lancering 
van de Alliantie op 26 maart jl. 
was een start met bijzonder veel 
media-aandacht voor het thema 
kinderarmoede. Op dit moment 
hebben ruim 150 partners zich 
aangesloten, waaronder de Allian-
tie van Kracht tegen Armoede.

Terugblik 
Na de lancering van de Alliantie 
Kinderarmoede zijn er op diverse 
plekken in het land samen met 
partners interessante bijeenkomsten 
georganiseerd. Zo vond op 3 juni de 
Publieksacademie Kinderarmoede in 
Groningen plaats en waren er lande
lijke en lokale publiekscampagnes.
In de flyer ‘Van schaamte naar 
waardigheid’ staan de werkwijze 
en uitgangspunten van de Alliantie 
Kinderarmoede beschreven. Van
af september 2019 wordt gestart  
met een nieuwsbrief voor partners 

waarmee iedereen op de hoogte kan 
worden gehouden van de activiteiten 
rond de Alliantie Kinderarmoede. 

Vooruitblik
De komende weken wordt een plan 
van aanpak voor de komende jaren 
opgesteld samen met ervarings
deskundigen. Na de zomervakantie 
wordt doorgegaan met het verbinden 
van partners en het organiseren van 
(thema)bijeenkomsten. Het is de 
ambitie om in samenwerking met 
partners van de Alliantie Kinder
armoede eind 2020 in elke regio in 
Nederland een Publieksacademie 
Kinderarmoede te organiseren. 
Daarnaast wordt gedacht aan het 
opzetten van een Sprekersacademie 
voor Levenservaring, het opzetten 
van een scholentour en het helpen 
van tenminste 25 gemeenten met de 
(door)ontwikkeling van een keten
aanpak Kinderarmoede.
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Het Leger des Heils Welzijns– & 
Gezondheidszorg Noord en de 
Basiseenheid Orthopedagogiek van 
de RUG, zijn al sinds 2005 samen-
werkingspartners op het gebied van 
onderzoek. 

De effectiviteit en kwaliteit van inter
venties voor gezinnen met complexe 
en meervoudige problematiek, ook 
wel multiprobleem gezinnen genoemd 
wordt onderzocht. Multiprobleem 
 gezinnen, zijn gezinnen waarbij de 
 sociale en economische participatie 
sterk onder druk staat en waar vooral 
de situatie van de kinderen erg kwets
baar is. Om meer aandacht te geven aan 
deze kinderen heeft het Leger des Heils 
Welzijns– & Gezondheidszorg Noord  
naast gezinscoaching ‘10’ voor Toekomst 
de interventie Kinder & Jeugdcoaching 
ontwikkeld. Deze interventie koppelt 
kinderen en jongeren uit deze gezinnen 
aan een professioneel opgeleide en een 

Kinder– & Jeugdcoaching 
preventief en effectief….?

Voortgang leerkring Stadskanaal 

In gesprek met 
jongeren die 
 bijna 18 zijn 
In de leerkring is een gesprek op 
gang gekomen over inwonende 
 kinderen met eigen inkomen in 
 relatie tot ouders met een uit-
kering. Er is geen makkelijk lees-
bare  brochure over dit onderwerp. 
De gemeente heeft een bijlage 
waarop de kosten delersnorm 
wordt uitgelegd, maar dit is geen 
eenvoudig leesbaar stuk. 

Judith Riemersma, gemeentelijk 
inkomensconsulent, oppert het idee 
om mensen met een uitkering die 
kinderen hebben die bijna 18 zijn, 
uit te nodigen voor een gesprek 
met de inkomensconsulent van 
de gemeente. Het zou op jaarbasis 
gaan om een kleine groep. Op deze 
manier kan gemakkelijk voorlichting 
worden gegeven en is er sprake van 
maatwerk. Een lastig leesbare bijlage 
is dan overbodig. 

Binnen de gemeente is er ook een 
flyer beschikbaar voor jongeren. De 
flyer heeft als titel “Wat betekent het 
als je 18 wordt” en wordt verstuurd 
aan jongeren van 17,5 jaar. Judith 
heeft intern bij het  team inkomen 
onderzocht of het mogelijk is om ook 
deze groep uit te nodigen voor een 
informerend gesprek. Uit onderzoek 
blijkt dit te gaan om drie mensen 
per maand, dit lijkt haalbaar. De 
afdeling inkomen van de gemeente 
Stadskanaal gaat daarom starten met 
informatieve gesprekken met ouders 
van jongeren die bijna 18 worden. 
Over 2 tot 3 maanden brengt Judith 
dit onderwerp opnieuw in. 

Jennifer Gerdes van de GKB heeft 
geadviseerd om in de gesprekken 
ook mee te nemen dat de stop van 
een studie een belangrijk moment 
is om weer in gesprek te gaan. 
Dit levert vaak lastige situaties op, 
omdat de gevolgen voor het inkomen 
groot kunnen zijn.

Alliantie van Kracht tegen Armoede is een samenwerkingsverband van de volgende organisaties:
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getrainde kinder en jeugdcoach die 
hen begeleidt. Preventie van problemen 
bij kinderen uit gezinnen met  complexe 
en meervoudige problematiek is van 
groot belang. Bij deze gezinnen is name
lijk vaak sprake van inter generationele 
overdracht en daarmee van een lang
durige en generatie overschrijdende 
hulpverleningsgeschiedenis. 

In 2016 is de Basiseenheid Orthope
dagogiek van de RUG gestart met een 
onderzoek naar de werkzaamheid van 
deze interventie. Het bijzondere aan dit 
onderzoek is dat de promovendus deze 
kinderen/jongeren en gezinnen lang
durig volgt (18 maanden) en de kinde
ren/jongeren zelf aan het woord laat. 

Meer weten? Linda Walma, project leider 
van het Leger des Heils kan meer 
informatie geven. Zij is bereikbaar via
l.walma@legerdesheils.nl. 

Hoe nu verder
De initiatiefnemers zijn blij met de 
beweging die samen met aangesloten 
partijen in gang is gezet. Het succes 
van de start van de Alliantie Kinder
armoede dwingt tot het maken van een 
toekomstplan waarin korte en lange 
termijn activiteiten worden geschetst. 
Naast de kennis, kunde en middelen 

ziet de Alliantie Kinderarmoede dat er 
meer structurele middelen hiervoor  
nodig zijn. Gevraagd wordt dan ook: 
 koppel ons aan warme contacten 
 binnen jullie netwerk die iets voor ons 
kunnen betekenen. Bijvoorbeeld door 
het  beschikbaar stellen van kennis en/
of (financiële)middelen. Samen maken 
we onze dromen en ambities waar! Na 
de  zomer wordt het aangescherpte 
 projectplan gedeeld.

Meer weten? Neem dan contact op via:  
tessa.van.velzen@allesisgezondheid.nl.
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