Verslag inspiratiesessie “Alle kinderen kansrijk” 17-10-2018
Georganiseerd door het Rijswijkse Netwerk Financiële zelfredzaamheid
Ewout Dönszelmann start de bijeenkomst en geeft aan dat het vandaag Wereldarmoededag is. In
Nederland groeit 1 op de 9 kinderen op in armoede. In Rijswijk zijn het er zelfs meer!
Presentatie 1: Kinderarmoede en bereik armoedebeleid
Oorspronkelijke spreker: Chris Wallis (Divosa) is ziek – vervangen door Karin van Nuland
(Stimulansz).
30% van de mensen heeft moeite om financiële verplichtingen na te komen. Dit beslaat 1 op de
6 gezinnen in Rijswijk. Binnen Nederland is ruim de helft van de mensen die in armoede leven is
autochtoon. De groep die in armoede leeft, die het moeilijkst te herkennen en te bereiken is, zijn
de mensen die werken.
Illustratie van de problematiek wordt gedaan adv een film; Familie Wouwenaar
https://www.youtube.com/watch?v=bn8FW_6A3hg. zie presentatie. In dit filmpje komt naar
voren dat kinderen vaak zelf naar oplossingen zoeken en niet om hulp vragen. Armoede zorgt
voor stress. Stress heeft veel effect op kinderen en volwassenen.
Het is belangrijk in gesprek te gaan met de doelgroep, zodat je ze kan aanbieden wat ze nodig
hebben.
Er is veel kennis aanwezig en er zijn veel verschillende initiatieven. Verbinding is belangrijk. We
kunnen namelijk veel van elkaar leren en het is zonde als we steeds het wiel opnieuw uitvinden.
De dienstverlening is dus goed, maar waar het natuurlijk uiteindelijk om gaat: hoe bereik je de
doelgroep?
Presentatie 2: Speaking Minds
Karin van Nuland (Stimulansz)
Speaking Minds is opgezet door: Stimulansz, Save the Children, Defence for Children. Er word
teen film getoond: Filmpje: Speaking Minds in Rotterdam
https://www.youtube.com/watch?v=wkQxOboLHVg&t=41s
Artikel 12 VN –Kinderrechtenverdrag: Jongeren hebben het recht om hun mening te geven over
belangrijke zaken die hun aangaan. Speaking Minds wil dat jongeren hun mening op een veilige
en betekenisvolle manier kunnen geven over het onderwerp armoede. Ze zorgen ervoor dat er
een betere samenwerking is tussen gemeente, school en jongeren. School is hier heel belangrijk
in, want het is de beleefwereld van jongeren. Het traject duurt 12 weken waarin eerst aandacht
wordt besteed aan een veilige omgeving door kennismaking, daarna gaan de kinderen zich
verdiepen in een vraagstuk, op onderzoek uit en in gesprek met de gemeente, vervolgens wordt
een advies geschreven voor de gemeente en vindt er een evaluatie plaats. Belangrijke laatste
fase: terugkoppeling van de gemeente aan de jongeren.
Presentatie 3: Kinderrechtenambassadeurs en Jongerenambassadeurs
Marion Huijs (Kinderrechtencoach) en Chanelle Lobera (Stem van de toekomst) vertellen over
de stand van zaken mbt de verschillende activiteiten die zijn ondernomen door de
Kinderrechtenambassadeurs. Er wordt een film getoond
https://www.youtube.com/watch?v=5p1bHp-TAUE
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Tips en adviezen n.a.v. de tafel gesprekken.
Op elke tafel waren er diverse stellingen geplaatst om het gesprek te starten over kinderen in
armoede. Uit deze gesprekken zijn tips en adviezen gekomen die hieronder staan vermeld.
Tijdens de volgende bijeenkomst 10 april 2019, zullen de onderstaande punten opnieuw
benoemt worden en krijgt ieder de kans om te vertellen wat er met de onderstaande punten is
gedaan. Wat werkte wel en wat werkte minder en welke tips en adviezen zijn hier uit
voortgekomen. Er zal t.z.t. een nieuwe uitnodiging verstuurd worden voor de volgende
inspiratie sessie!
Het kind op school
Luister naar de behoeften en de verhalen van de kinderen en ouders, empower de kinderen om
hun verhaal te vertellen. Train docenten om dit te kunnen faciliteren.
Zet omgang met geld binnen de klas als thema neer, bv door de carrousel hiervoor te benaderen,
voorkomen werkt beter dan genezen.
Zorg er voor dat de administratie op de hoogte is van alle subsidies en regelingen voor de
kinderen van Rijswijk. Vraag hier desnoods een externe voor langs om dit te komen vertellen.
Zorg voor duidelijke en heldere communicatie naar de ouders en naar het kind.
Hou het simpel met respect:
“Jip & Janneke taal’ gebruiken voor alle regelingen en subsidiepotjes. Niet iedereen kiest er voor
om in een bepaalde situatie te komen, wees respectvol naar elkaar en probeer de ander te
begrijpen, hoe lastig ook. Bereik je doelgroep door de informatie te verspreiden in verschillende
talen.
Werk samen:
Er is veel kennis en ervaring binnen Rijswijk, ieder heeft zijn eigen specialisme en samen kom je
een heel eind. Maak gebruik van de sociale kaart en verwijs door met een warme overdracht.
Vraag om een actieve terugkoppeling, dit zorgt voor een gevoel van samenhorigheid en
verbinding. Armoede staat vaak niet op zichzelf, maak gebruik van de ketenpartners voor een
integrale aanpak.
De wens is uitgesproken dat als inwoners stappen ondernemen om uit de armoede te komen
kunnen een positieve beloning kunnen krijgen, dit kan in diverse vormen zijn.
Ondersteuning dicht bij huis
Maak gebruik van de Kinderrechtentools: kindermeldcode en checklist. Maak het bespreekbaar
door externe uit te nodigen in de klas om wat te komen vertellen over het thema om zo het taboe
te verbreken. Gesprekken kunnen worden gevoerd zowel in de klas als met alleen de ouders,
hierin staan de volgende thema’s centraal: eigen verantwoordelijkheid, mogelijkheden netwerk
en externe mogelijkheden.
Als gesprekken over armoede als lastig wordt ervaren stuur door naar een laagdrempelige
stichting of organisatie waar het gesprek wel gevoerd kan worden.
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Samen tegen schulden:
Geld wordt direct gestort naar de organisatie die het nodig heeft. Huur subsidie gaat
rechtstreeks naar de verhurende partij, schoolreis geld gaat gelijk door naar school. Etc. De wens
is om vanuit de gemeente een financiële cursus aan te bieden voor inwoners waarbij de
mogelijkheid van het creëren van schulden aanwezig is.
Toekomst investering:
Ontwikkel een app voor jongeren die te maken hebben met armoede.
Zorg voor een informatiepunt voor en door jongeren.

Neem de tips en advies mee, verspreidt het waar kan en tot 10 april!

