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Over het programma

Deelnemers: ca 45 personen vanuit organisaties aangesloten bij Alliantie van 

Kracht.

Gespreksleider: Yvonne van Turenhout

Voorzitter: Nel Kruit

1. Presentatie cijfers (Hans Elshof/ CMO/Stamm) (zie PP)

2. Hoofdpunten rapport van de kinderombudsman (2017) ‘Alle Kinderen 

Kansrijk!’ (zie rapport)

3. Casus PSZ/GGD/werkcoach

4. Stellingen en discussie



Opmerkingen n.a.v. drie casussen

- Stille armoede is groot (o.a. na faillissement)

- Gemist wordt maatwerk

- Samenwerking en korte lijnen

- Weg met de wachtlijsten (meer tempo maken)

- Vraag: hoe betrek je ouders (grootouders) erbij

- Gemiste partner: onderwijs ook i.h.k.v. preventie.



De vragen? 

• Herkennen jullie je in de geschetste problematiek?

• Samenwerken, maar hoe?

• Prioriteiten voor de bestuurders Alliantie van Kracht

Statement eerst doelmatigheid dan rechtmatigheid



Algemene opmerkingen

- De basis op orde voor alle kinderen

- Gezonde leefstijl en combi met andere problematiek 

- Ouders moeten minder stress krijgen.

• Signaleren en dan??

• Wachtlijsten na doorverwijzing

• Gebrek aan snel kunnen handelen

• Stille armoede hebben we weinig te bieden

• Veel bureaucratie voor veel aparte regelingen 



Hoe kunnen we armoede 
bespreekbaar maken?

• Oordeelloosheid/ benoemen onbenoembare

• Voorlichting voor iedereen (Psz/KO/BO/VO)

• Onderwerp op de bestuurlijke agenda onderwijs zetten (incl> 

laaggeletterdheid /digi-vaardigheid ouders)

• Samen (GGD-JGZ/Psz/Soc werk)

• Aansluiting bij de leefwereld/context



Samenwerken maar hoe?

• Vraag centraal stellen, niet de organisatie (iedereen kijkt vanuit eigen 

kader/kerntaken)

• Eigenaarschap beleggen en ruimte bieden om te handelen

• Nu gedeelde opdrachten/subsidie aan verschillende partijen

• Financiering leidt tot afbakening taken in organisaties

• Maatwerk kunnen bieden.

Vb: het was moeilijk dit samen voor te bereiden: geen tijd



Tips aan professionals

• Aansluiten bij leefwereld inwoner (context benutten)

• Samen met de inwoner/ouder plan maken (regie laten waar het kan)

• Vanuit vertrouwen zorgen dat stress afneemt (rust)

• Biedt perspectief/hoop (voorwaarde voor verandering)

• Ouders begeleiden hun kinderen te ondersteunen

• Stress afnemen door basisfinanciering te regelen

• Vast aanspreekpunt zijn voor ouders

• Maak alles bespreekbaar ook op scholen en KO/PSZ (bijdragen voor 

uitjes/feestjes/cadeautjes/traktaties)

• Let op laaggeletterdheid/digi-vaardigheden bij ouders



Tips voor bestuurders

• Geef gezamenlijke opdracht aan organisaties

• Gedeelde beleidsterreinen zorgen voor deelfinanciering met als 

effect: gedeelde mens en organisaties

• Biedt regel- en uitvoerruimte aan medewerkers (voorbeeld 

vrijgespeelde mw in Borger om verbinding te maken/ combifunct. 

Groningen)

• Verminder bureaucratie voor benutten regelingen (1 poort en gooi 

alle gelden op 1 hoop)

• Ruimte voor maatwerk..( context erkenning i.p.v. iedereen is gelijk)



Overpeinzing tot slot

• Professional zit zo in de praktijk van alle dag

• Daarom moeite met overstijgende aanbevelingen

• Wel signalen (zie leerkring ervaring).


