
Onderwijs

Acht domeinen rondom het welzijn van het kind

Kinderen in armoede krijgen niet dezelfde kansen als kinderen die niet arm zijn. Armoede heeft namelijk veel
negatieve korte- en langetermijneffecten op het welzijn van de kinderen. Er is een index voor het welzijn van het kind
ontwikkeld. Deze index bestaat uit acht domeinen die te zien zijn in bovenstaand figuur. Armoede heeft via al deze
domeinen direct en indirect invloed op het welzijn van het kind. De Alliantie Kinderarmoede richt zich op het maken
van verbindingen tussen partners op alle acht domeinen om nieuwe aanpakken te creëren en samen kinderarmoede
te bestrijden.
 
Meer weten? Ga naar https://www.alliantiekinderarmoede.nl/ 
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Integrale samenwerking  
 
 

Tips voor het opstarten of verbeteren van integrale 
samenwerkingen rondom kinderarmoede

Startbijeenkomst
 

Dialoog

Verbinding

Organisatie

Feedback

Een heldere en gedeelde ambitie is het beginpunt en de kern van een samenwerking. Organiseer een
startbijeenkomst om samen de ambitie te formuleren en ondertekenen
 

Partners uit verschillende sectoren betekent verschillende belangen en standpunten. Ga met elkaar in
dialoog om deze verschillende belangen en standpunten te ontdekken. Ga tijdens de dialoog op zoek naar
een  win-win situatie.
 

Een betere verbinding zorgt voor meer motivatie en efficiëntie. Een verbindende leider kan een belangrijke
rol spelen in het organiseren van verbinding. Het is belangrijk om veel met elkaar om tafel te zitten en zie
elkaar eens in een andere setting. Ook teambuilding activiteiten kunnen hierbij helpen.

Hoe gaat de samenwerking zorgen voor de beoogde resultaten? 
- Stem werkwijzen op elkaar af 
- Maak een stappenplan gebaseerd op kleine en concrete subdoelen 
- Betrek de doelgroep en ervaringsdeskundigen
- Leer van bestaande initiatieven en stem dit af op de context
 

Feedback en bijsturing door het gehele proces is een essentieel onderdeel om te zorgen dat de 
samenwerking de ambitie waarmaakt:
- Geef feedback op de samenwerking
- Geef feedback op de activiteiten
- Geef feedback op de richting (leiden de activiteiten tot de doelen?) 
 

Voorbeeld: De startbijeenkomst van de Alliantie Kinderarmoede om de volgende ambitie te ondertekenen: "In 2030 is geen kind 
meer de dupe van armoede."

Voorbeeld: Voer een dialoog over verschillende stellingen zoals: "In deze regio zijn voorzieningen voor hulp bij 
armoede toegankelijk"

Voorbeeld: Drink een drankje met elkaar na een vergadering over een nieuwe regionale aanpak van kinderarmoede 

Voorbeeld: Neem een ervaringsdeskundige in dienst om mee te werken aan het armoedebeleid

Voorbeeld: Wat betekent onze aanpak voor het kind in armoede?


