Kinderarmoede doorbreken & voorkomen in 10 opgaven
1. Meedoen
Sociale uitsluiting heeft grote impact op het leven en de ontwikkeling van kinderen. Ons doel is 100%
bereik van gezinnen in armoede met materiële steun om sociale uitsluiting te voorkomen. Wat is er
nodig om gezinnen in armoede nog beter te bereiken en te voorkomen dat kinderen te maken krijgen
met sociale uitsluiting?

2. Een fijn thuis
Kinderen in armoede hebben recht op een fijn thuis. Waar warm water uit de kraan komt, waar
behang aan de muur zit en gordijnen voor de ramen. Waar speelgoed en boekjes aanwezig zijn en
waar kleren in de kast hangen die passen en schoon en heel zijn. Ons doel is 100% bereik van de
kinderen in armoede met materiële steun om hen een fijn thuis te geven.

3. Een gezonde dag
Alle kinderen hebben recht om gezond op te groeien. Van samen sporten en spelen en voldoende en
gezonde voeding groeien ze groot en sterk. Ons doel is 100% bereik van kinderen in armoede zodat ze
genoeg en gezond te eten hebben en toegang tot georganiseerd sport en spel.

4. Het gezin versterken
Langdurige zorgen over geld zorgt voor chronische stress. De stress die ouders ervaren heeft effect op
(de thuissituatie van) kinderen. Wanneer kinderen in hun vroege leven te maken krijgen met
chronische stress noemen we dat Early Life Stress. Early Life Stress heeft grote impact op de verdere
ontwikkeling van kinderen. Ons doel is professionals vanuit verschillende domeinen verbinden
rondom het vroegsignaleren van armoede en het samenwerken met (aanstaande) ouders vanuit
effectieve interventies.

5. Extra ontwikkelkansen bieden
Kinderen die opgroeien in armoede hebben een groter risico op een onderwijsachterstand. Ze
hebben last van ‘sores in de kop’ en ouders zijn niet altijd bij machte om de steun te bieden die ze
nodig hebben. Kinderen in armoede hebben het recht zich te ontplooien. Om hun potentieel te
verwezenlijken. Ons doel is het creëren van optimale ontwikkelkansen van kinderen in armoede.

6. Leren omgaan met geld
Financiële vaardigheden zijn levensvaardigheden. Je hebt ze nodig om vooruit te komen in het leven.
Ze zijn relevant voor kinderen, jongeren en (aanstaande) ouders. Ons doel is kinderen in armoede
financieel fit volwassen te laten worden.

7.

Ervaringskennis als derde kennisbron

Wij praten met, niet over. Samenwerken met ervaringsdeskundigen biedt inzicht in hoe het anders
kan. Inzicht uit ervaringskennis slaat een brug tussen leefwereld en systeemwereld. Ons doel is
ervaringsdeskundigheid naast kennis uit wetenschap en praktijk in een ‘driepoot’ stevig in te zetten in
de strijd tegen kinderarmoede.

8. Stress reduceren door schulden hanteerbaar te maken
Heb je eenmaal schulden, dan is het risico groot dat je van de drup in de regen komt. Er zijn
verschillende initiatieven om zorgen over geld bespreekbaar te maken en schulden hanteerbaar te
maken. Ons doel is inzichten vanuit ervaringsdeskundigheid en stress-sensitief werken te verbinden
aan bestaande initiatieven om doorbraken te realiseren op die gebieden waar kinderen het meest
profiteren.

9. Opgroeien in een kindvriendelijke omgeving
Opgroeien doe je thuis, op school en in de buurt. Kinderen die opgroeien in armoede komen vaker in
aanraking met sociale overlast en criminaliteit en ervaren vaker een gevoel van onveiligheid in de
buurt. Ze hebben vaak minder ruimte en gelegenheid om te spelen en er zijn minder activiteiten in de
buurt. Alle kinderen hebben recht op een kindvriendelijke omgeving om in op de groeien. Ons doel is
bouwen aan een veilige, stimulerende leefomgeving voor kinderen in armoede.

10. Signaleren en ondersteunen als werkgever
Ongeveer 40% van de kinderen in armoede heeft werkende ouders. Werkgevers kunnen een
signalerende en ondersteunende rol spelen wanneer medewerkers te maken krijgen met
geldproblemen. Ons doel is dat een groeiend aantal werkgevers inzicht heeft in de gevolgen van
armoede op de ontwikkeling van kinderen en zich preventief inspant voor werknemers met
geldzorgen.

Samenwerken aan 10 opgaven
Een stappenplan om samen nog meer impact te maken

Analyse: wat speelt er? wat werkt? wat kan beter?
Samen impact maken start met een scherp en gedeeld beeld van de opgave. Wat is hier aan de hand? Wat is
er nodig op de korte, middellange en lange termijn? Wat weten we vanuit wetenschap, praktijk en ervaring?
Wat werkt? Welke goede voorbeelden zijn er al? Welke meerwaarde kunnen we met elkaar realiseren? Kunnen
we de bestaande praktijk versterken of aanvullen? Welke nieuwe inzichten ontstaan in het samenbrengen van
verschillende disciplines en domeinen? Zijn er hele nieuwe oplossingsrichtingen nodig en mogelijk?

Draagvlak & uitvoering: wie hebben we nodig?
Het doorbreken en voorkomen van kinderarmoede vraagt om een gemeenschappelijke inspanning. Partners
vanuit de publieke en private sector, vanuit verschillende domeinen en disciplines, zowel landelijk als lokaal
hebben elkaar nodig. Niet alleen in de uitvoering van een plan maar ook om met elkaar voldoende legitimiteit
te organiseren voor een (vernieuwende) aanpak. Zijn er concrete plannen, beleidsadviezen of nieuwe
oplossingsrichtingen? Welke partijen heb je daarbij nodig op uitvoerend, beleidsmatig en bestuurlijk niveau?
Zijn zij al partner van de Alliantie Kinderarmoede? Ja, spreek ze aan op hun mogelijke rol. Nee, nodig ze uit!

Wederzijdse verwachtingen: wie doet wat?
Samenwerken start met commitment op de doelstelling: dit is de impact die we met elkaar willen realiseren.
Redeneer daarna met elkaar terug naar gewenste outcome en benodigde output: wanneer zijn we tevreden èn
hoe weten we dat? Bepaal ook met elkaar welke ingrediënten (input) en welk proces (throughput) je nodig hebt.
Wie heeft welk stukje van de puzzel? Wie zijn de kernpartners? Wat is ieders kwaliteit? De kans op succes
neemt toe wanneer partners elkaar aanvullen en aanspreken. In de samenwerking levert iedere partner een
bijdrage naar vermogen. Samenwerken betekent ook elkaar respecteren en elkaar iets gunnen. Wees in de
verdeling van taken en rollen duidelijk naar elkaar toe over wat je wel en niet kunt bieden in de samenwerking.
Wie is bijvoorbeeld meer op afstand betrokken maar wel aanspreekbaar op specifieke taken of onderdelen?

Opbrengsten: impact maken, vermenigvuldigen & delen
Timing en positionering is alles. Kies je moment om samen impact te maken. Op welke politieke urgentie of
maatschappelijk draagvlak kunnen jullie aansluiten? Zoek een vruchtbare voedingsbodem. Waar zit energie?
Ofwel: waar en wanneer kun je voldoende draagvlak realiseren voor jullie plan of voorstel? Deel tussentijds of
na afloop de opbrengsten: welke impact is meetbaar en merkbaar gerealiseerd? Deel vooral ook de geleerde
lessen. Binnen het bredere netwerk van de Alliantie Kinderarmoede kunnen andere partners profiteren van de
kennis en ervaring die is opgedaan. Zo kan een goed voorbeeld goed of nog beter opgevolgd worden.

