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Aan het college van burgemeester en wethouders van Lansingerland 

Postbus 1 

2650 AA Berkel en Rodenrijs 

 

Ons kenmerk: ASD18.B.008 

Uw kenmerk: email van Desiree Pot, d.d. 18 oktober 2018 

 

Lansingerland, 15 november 2018 

 

Geacht college, 

Onderstaand onze reactie op uw verzoek om mee te denken over de uitvoering van een actiepunt in 

het beleidsaccent 'Elk kind een kans'. Het beleidsaccent 'Elk kind een kans' is gericht op het 

terugdringen en voorkomen van kinderen in armoede. 

 

In het plan van aanpak van het accent heeft u als actiepunt opgenomen dat u in Lansingerland 

ambassadeurs gaat realiseren om het taboe rond 'armoede' te doorbreken. Over de uitvoering van dit 

actiepunt vraagt u de ASD om mee te denken. 

 

Voor dat wij ingaan op de gestelde vragen willen wij de waardering uitspreken voor het plan van 

aanpak, waarin de huidige en de nog in te zetten activiteiten zijn opgenomen, met als doel het kind 

vooral kind proberen te laten zijn. Doel is hierbij om armoede niet te stigmatiseren, maar kinderen 

actief mee te laten doen op scholen en het buurt- en verenigingsleven. 

 

Wat is een ambassadeur? 

Een ambassadeur is een individu of organisatie die zich inzet voor het geven van bekendheid aan een 

bepaald doel. Voor taboedoorbreking rond het onderwerp 'armoede' denkt u aan inzet gericht op 

waardigheid en trots voor onze inwoners in armoede. 

 

U heeft aan ons de volgende vragen gesteld: 

 

1. Heeft u aanscherpingen op bovenstaande omschrijving van het ambassadeurschap 

 

Reactie:  

Als aanscherping van de omschrijving stellen wij voor: 

 Een ambassadeur vertegenwoordigt of behartigt de belangen van de doelgroep. Is 

betrokken, kritisch, werkt op een neutrale en informatieve manier en weet anderen te 

motiveren, te inspireren en te verbinden. 

 

 Mensen zijn ambassadeurs en kunnen aangesproken worden. Een organisatie is vaak te 

groot. Wie voelt zich aangesproken of wie is aanspreekbaar? Organisaties kunnen 

uiteraard wel vertegenwoordigd zijn in een individu, die namens die organisatie een 

ambassadeur is.  
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2. Welke individuen (jeugd/volwassen) en/of organisaties zijn geschikt voor het ambassadeurschap? 

 

Reactie: 

 Een goede ambassadeur heeft hart voor de zaak en weet de boodschap op een duidelijke 

manier over te brengen. Biedt vertrouwen, veiligheid en staat dicht bij de jeugd. Qua 

effectiviteit zou een ervaringsdeskundige een streepje voor hebben. Dus mede leerlingen, 

influencers/vloggers die de doelgroep(en) weet aan te spreken; 

 

 Wanneer bijvoorbeeld een ambassadeur zou kunnen vertellen over zijn/haar life event, 

wat hem/haar in armoede heeft doen leven en hoe hij uiteindelijk daaruit is gekomen. De 

boodschap die de ambassadeur kan uitdragen is tweeërlei. Aan de ene kant de “nuance” 

in de beeldvorming bij de draagkrachtige inwoners dat door omstandigheden iedereen in 

de armoede kan komen. Voor de mensen die in de armoede zijn beland zal de boodschap 

zijn blijf trots en laat je waardigheid niet eroderen. Bezie samen met de gemeente hoe je 

uit de huidige positie kunt komen.  

 

3. Op welke manier kunnen we inzetten op waardigheid en trots voor onze inwoners in armoede? 

 

Reactie: 

 Naast de suggesties bij bovenstaande punten: Werk vanuit respect, laagdrempelig, op 

basis van vertrouwen en zonder vooroordelen. Niemand kiest zelf voor armoede. Vaak is 

het een gevolg van een opeenstapeling van gebeurtenissen; 

 

 Maak gebruik van de beschikbare informatiebronnen (scholen, bibliotheek, voedselbank 

et cetera) om de doelgroep te benaderen en geef informatie over de mogelijkheden voor 

ondersteuning. 

 

Ook heeft u aangegeven dat overige opmerkingen op het plan van aanpak welkom zijn. Hieronder 

hebben wij een aantal opmerkingen opgesomd: 

 

1. Bij paragraaf 2.3 adviseren wij om ook chronische ziekte te benoemen. Chronisch ziek zijn kan 

leiden tot armoede en vice versa; 

2. Bij paragraaf 3.5.1. is het positief dat een medewerker wordt toegevoegd aan de Toegang 

sociaal domein, echter is het takenpakket niet te zwaar. Dreigt de desbetreffende medewerker 

niet ondergesneeuwd te raken? Of worden de taken verdeeld over meerdere medewerkers? 

3. Bij paragraaf 3.5.3 a gezondheid, willen wij in lijn met onze recente themabijeenkomst over 

een Rookvrije Generatie het belang van rookvrij opgroeien nog een keer benadrukken; 

4. Bij paragraaf 4.2.1 benoemt u een aantal organisaties. De ASD adviseert om de lijst uit te 

breiden met: de woningbouwvereniging, energie- en waterbedrijven, zorgverzekeraars, 

regionale belastinggroep et cetera. Mogelijke structurele betalingsachterstanden zouden een 

indicatie kunnen zijn van armoede; 

5. Bij paragraaf 4.2.3 benoemt u een Meldpunt voor Zorgen. Wij willen u er graag op attenderen 

dat dit ook averechts zou kunnen uitpakken. De kans bestaat namelijk dat mensen in armoede 

zich "bekeken" en gecriminaliseerd zouden kunnen voelen, zeker door de link met huiselijk 

geweld. Het zou de waardigheid van betrokkenen en het doorbreken van taboe rond armoede 

niet ten goede komen; 
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6. Bij paragraaf 4.3 adviseren wij om ook onderscheid te maken naar de diverse leeftijdsfases en 

dat accenten dan ook anders komen te liggen. Bij een ongeboren kind ligt de focus op de 

omgeving, en bij pubers meer op het individu. Leeftijdsfases waaraan gedacht kan worden 

zijn: 

 Ongeboren kind; 

 Jonge kind (0-4); 

 Kinderen in basisschoolleeftijd onderbouw (4-8); 

 Kinderen in de basisschoolleeftijd bovenbouw (8-12); 

 Middelbare school; 

 16+; 

 18- / 18+. 

7. Bij paragraaf 4.3.1 adviseren wij u om ook de ouders in zekere mate bij de interventies te 

betrekken. Gekeken zou kunnen worden welke competenties ouders wel hebben en die 

integraal onderdeel te laten maken van het specifieke plan. Zo bereikt de gemeente dat het 

zelfbeeld en zelfvertrouwen van de ouders een boost krijgt; 

8. Bij paragraaf 4.3.2 willen wij de inzet van gezonde schooladviseurs noemen. In andere GGD-

regio’s worden deze wel veelvuldig ingezet. Via de gemeente Rotterdam hebben wij 

vernomen dat gezonde schooladviseurs voorheen zijn wegbezuinigd, maar dat er steeds meer 

stemmen opgaan om deze in de gemeenschappelijke regeling op te nemen. Mogelijk kan de 

gemeente Lansingerland hiervoor aandacht vragen in het kader van dit plan van aanpak. 

Een andere activiteit kan zijn om samen met scholen en ouders in een pilot een schoolontbijt/-

lunch te faciliteren.  

De coach gedurende de eerste twee levensjaren van het kind te ondersteunen met een 

babypakket. Een uitbreiding van het bestaande Kindpakket; 

9. Bij paragraaf 4.3.6 hebben wij de vraag of huiswerkbegeleiding ook tot de mogelijkheden 

behoort? 

Afsluiting 

Het is mij een genoegen u dit advies namens de ASD aan te bieden.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

Adviesraad Sociaal Domein Lansingerland, 

J.W.M. Thewessen, voorzitter 

 

ASD Lansingerland 

Postbus 295 

2650 AG Berkel en Rodenrijs 

 



 

 

De reactie van de gemeente op het advies. 
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Domein Samenleving 

Maatschappelijke Opgaven 

Postbus 1 

2650 AA Berkel en Rodenrijs 

 

Nadere informatie 

Sylvia Oosterman  

Telefoon 

14 010 

E-mail 

info@lansingerland.nl  

Website 

www.lansingerland.nl 

Adviesraad Sociaal Domein Lansingerland 

Postbus 295 

2650 AG  BERKEL EN RODENRIJS 

Verzenddatum 29 maart 2019 

Ons kenmerk U19.02226 

Uw brief van   

Onderwerp Uw advies bij het plan ‘Elk kind een kans’  
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In oktober 2018 hebben wij u gevraagd om ons te adviseren over het onderdeel ambassadeurschap uit 

het uitvoeringsplan ‘Elk kind een kans’. Met dit plan zetten we in op het terugdringen en het voorkomen 

van opgroeien in armoede. U heeft ons op 15 november 2018 een advies gestuurd. We hebben de 

verschillende onderdelen uit uw advies verwerkt in de bijgevoegde notitie ‘Stand van zaken, aanpak 
2019 en doorkijk 2020 beleidsaccenten armoede en schulden’. In deze brief reageren wij op uw 

adviezen.  

 

Onze reactie heeft vertraging opgelopen 

Onze reactie op uw advies heeft lang op zich laten wachten. Wij bieden u daarvoor onze excuses aan.  

In het bestuurlijk overleg dat u op 4 maart met de wethouder Ankie van Tatenhove had, heeft zij u 

toegelicht hoe deze vertraging is ontstaan.  

 

Plan van aanpak 2019 

Bij deze brief sturen wij u de notitie ‘Stand van zaken, aanpak 2019 en doorkijk 2020 beleidsaccenten 

armoede en schulden’. In dit plan hebben we de activiteiten voor het beleidsaccent ‘Elk kind een kans’ 
samengevoegd met de activiteiten voor het beleidsaccent ‘Grip op geld’. Deze accenten vullen elkaar 

aan en versterken elkaar, waardoor een effectieve aanpak ontstaat voor het hele gezin. 

 

Uw advies 

In de eerste plaats willen wij u bedanken voor het uitgebreide en zeer zorgvuldige advies, waarmee we 

beter richting kunnen geven aan onze aanpak. In uw advies gaat u in op meerdere onderdelen van het 

plan. 

a. Het ambassadeurschap 

In uw reactie heeft u ons ingrediënten gegeven voor het goed invullen van het ambassadeurschap voor 

kinderen in armoede. Deze ingrediënten sluiten goed aan op de beelden die wij bij het ambassadeur-

schap hebben. Wij willen ambassadeurs niet alleen voor kinderen in armoede inzetten, maar ook om de 
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drempel naar hulp te verlagen voor iedereen met geldproblemen. Daarom is het plan om de 

ambassadeurs in te zetten voor de publiekscampagne in 2019, waarin we oproepen om niet met 

geldproblemen te blijven rondlopen, maar om hulp te zoeken, bijvoorbeeld bij het spreekuur Samen 

Doen en vanaf 2020 ook bij het Geldloket (lees de bijgevoegde notitie voor een toelichting).  

 

b. Oog voor chronisch zieken 

U vraagt ons oog te hebben voor chronisch zieken, omdat er een verband kan bestaan met armoede. We 

vragen daarom partijen die uitvoering geven aan’ Elk kind een kans’ extra aandacht te hebben voor de 

chronisch zieken.  

 

c. Specialisme in de toegang 

U vraagt aandacht voor het takenpakket van de specialist armoede in de Toegang. Wij hebben overleg 

gehad met de toegangspartijen over de invulling en de positionering van een armoede specialist in de 

toegang en de punten die u daarbij genoemd heeft. De uitkomst is dat wij het specialisme gaan beleggen 

bij het spreekuur Samen doen, niet in de vorm van een persoon, maar als specialisme van de mede-

werkers onder aansturing van een coördinator/ aanspreekpunt met kennis van zaken. Het spreekuur 

Samen Doen is een initiatief van Kwadraad, waarin meerdere partijen de krachten gebundeld hebben om 

schulden en armoede tegen te gaan. In de komende maanden werken we samen met Kwadraad en met 

andere betrokken partijen uit hoe we het spreekuur Samen Doen door ontwikkelen tot een fysiek punt 

waar inwoners en verwijzers terecht kunnen met hun vragen, met name op het gebied van armoede. 

Graag berichten wij u na de zomer over de stand van zaken.  

 

d. Rookvrije generatie 

Wij onderschrijven uw roep om aandacht voor de rookvrije generatie. Waar relevant en mogelijk nemen 

we dat aspect mee bij de uitvoering.  

 

e. Signalen van armoede 

U geeft aan dat betalingsachterstanden bij de door u genoemde instanties een indicatie kunnen zijn van 

armoede. Wij zijn het daar mee eens. Daarom zijn we gestart met vroegsignalering in het accent  

‘Grip op Geld’. Sinds medio 2018 is er een Vroeg Erop Af-team, dat reageert op verontrustende achter-

standen bij de woningbouwcorporatie en bij de zorgverzekeraar. In 2019 breiden we dat uit met een 

aantal energie- en waterbedrijven.  

 

f. Meldpunt armoede 

In uw advies waarschuwt u ons dat een dergelijk meldpunt averechts zou kunnen werken voor onze wens 

om het taboe rond armoede te doorbreken. Wij zijn van mening dat dit een terechte waarschuwing is. 

Daarom hebben wij het opzetten van een meldpunt armoede ‘on hold’ gezet, in afwachting van de 
resultaten van het meldpunt rondom eenzaamheid dat wij op dit moment ontwikkelen binnen het 

beleidsaccent ‘Lansingerland houdt eenzamen aan boord’.  
 

g. Indeling in leeftijdsgroepen 

U adviseert ons om onderscheid te maken naar de verschillende leeftijdsgroepen in onze aanpak. Wij 

hebben daarom opnieuw naar onze inzet gekeken en geconstateerd dat wij nog onvoldoende aanbod 

hadden voor het zeer jonge kind. Wij hebben daarom Stichting Leergeld gevraagd hun pakket uit te 

breiden met een babypakket. We verwachten dat het babypakket al in de eerste helft van 2019 

beschikbaar komt.  
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h. Het betrekken van ouders 

U adviseert om ouders in zekere mate te betrekken bij interventies. Uw advies onderstreept onze 

werkwijze. In de toegang werken we met één gezin, één plan. Dat geldt ook voor gezinnen waar 

kinderen in armoede opgroeien. Om die reden hebben we gekozen voor een gezamenlijke aanpak voor 

de accenten ‘Elk kind een kans’ en ‘Grip op geld’.  
 

i. De inzet van gezonde schooladviseurs en een schoolontbijt 

U adviseert ons om inzet op kinderen in armoede aan te grijpen om de gezonde schooladviseurs hoger op 

de agenda te krijgen en om een gezond schoolontbijt te overwegen. Wij onderschrijven het belang van 

een gezonde leefstijl voor alle kinderen en vooral voor kinderen in armoede, maar pakken dat niet via 

de lijn van ‘Elk kind een kans’. De reden daarvoor is dat wij gezondheid voor iedereen een belangrijk 

thema vinden. De aandacht voor het thema gezondheid, waaronder de gezonde school, intensiveren wij 

de komende jaren. 

 

j. Huiswerkbegeleiding 

U vraagt naar de mogelijkheden van huiswerkbegeleiding. Wij onderzoeken op dit moment de mogelijk-

heden om huiswerkbegeleiding voor kinderen in armoede te organiseren. Voor kinderen die de overstap 

maken van de basisschool naar de middelbare school is een thuismentor mogelijk, die het kind en de 

ouders begeleidt bij deze moeilijke overstap. Onderdeel van de begeleiding is het leren plannen en de 

aanpak van het huiswerk.  

 

Tot slot 

Wij hebben u toegelicht hoe uw adviezen bijdragen aan een effectieve inzet voor de uitvoering van ‘Elk 
kind een kans’. Mocht u naar aanleiding van onze reactie nog vragen hebben, neem dan contact op met 
onze beleidsadviseur Sylvia Oosterman, sylvia.oosterman@lansingerland.nl.  

 

 

Met een vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Lansingerland 
 

 

Lucas Vokurka 

Secretaris 

drs. Pieter van de Stadt 

Burgemeester 

 

 

 

 

 

 

Bijlage:  

 ‘Stand van zaken, aanpak 2019 en doorkijk 202 beleidsaccenten armoede en schulden’ 

mailto:sylvia.oosterman@lansingerland.nl

