Leergeld
West-Brabant Oost

voorwoord

Leergeld doet ertoe!
“Leergeld doet ertoe” * is de titel van de eindrapportage van een onderzoek naar de waardering van de
Leergeld aanpak uitgevoerd door het Instituut voor Publieke Waarden (IPW). Leergeld beoogt te voorkomen
dat kinderen uit gezinnen met weinig financiële middelen worden uitgesloten. Leergeld wil de kinderen mee
laten doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten, zodat ze een springplank hebben om op te bloeien
en kennis, vaardigheden en eigenwaarde te ontwikkelen. Leergeld draagt hierdoor bij aan de bestrijding van
kansongelijkheid in Nederland. De missie wordt door veel partijen gedeeld, waarbij het de werkwijze van
Leergeld is, die haar uniek maakt. Deze werkwijze vertaalt zich in de Leergeldformule; het huisbezoek van onze
intermediairs om in een persoonlijk gesprek met het gezin en het kind in kwestie beter te leren kennen. Na het
huisbezoek en inventarisatie gevolgd door de bemiddeling en/of bijdrage in natura met tenslotte de follow-up
en nazorg. Door deze aanpak kunnen onze intermediairs maatwerk leveren en snel, pragmatisch en doelgericht
werken. Hierdoor is ze van aanvullende waarde op de aanpak van gemeenten en andere organisaties, waarbij het
niet alleen gaat om wat Leergeld doet voor de kinderen en hun ouders, maar ook om hoe Leergeld dat doet.
Tegelijkertijd is nog niet alles bekend hoe ouders onze
ondersteuning ervaren en op welke manier de interventies het verschil maken. Vandaar het verzoek van
Leergeld Nederland het IPW te laten onderzoeken hoe
gezinnen de Leergeld aanpak ervaren? De gezinnen die
hierbij geïnterviewd werden gaven aan dat Stichting
Leergeld verschillende waarden vertegenwoordigd,
zoals dat ze te vertrouwen zijn, gehoord en gezien
worden, onvoorwaardelijk, respectvol en niet-oordelend
geholpen worden, er niet alleen voor staan en tenslotte
– veilig zijn met het gezin en een vangnet hebben. Het
huisbezoek wordt sterk gewaardeerd vanwege de
laagdrempeligheid, betrokkenheid en persoonlijke
benadering van het intermediair. De menselijke bena-

dering van Leergeld blijkt regelmatig in schril contrast
te staan met de ervaringen met andere instanties of
hulpverleners.
Ook in breder perspectief maakt de Leergeld aanpak
het verschil. Ze draagt regelmatig bij aan de beleidsdoelstellingen van gemeenten en andere instanties wat
op die manier kan leiden tot kostenbesparingen. Het
zorgt voor meer betrokkenheid in de lokale samenleving waar mensen voor elkaar staan en elkaar verder
helpen. En het draagt direct en indirect bij aan de
wettelijke doelen, zoals de Participatie/Jeugd en
Zorgverzekeringswet, Cliëntondersteuning en de
Rechten van het kind.
*Bron “Leergeld doet ertoe” Nienke Schlette MSC/Dr. Bram Eidhof
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Kortom; Leergeld doet ertoe!
Het bewijs hiervan vindt u in dit Sociaal Verslag waaruit
blijkt dat de vrijwilligers van Leergeld West-Brabant
Oost ook in 2018 weer een topprestatie hebben
geleverd. We hebben opnieuw meer kinderen kunnen
helpen en wederom een forse stroom aanvragen
verwerkt.
In onze regio hebben we het afgelopen jaar in overleg
met de gemeenten de nadruk gelegd om de beschikbare Klijnsmagelden de juiste bestemming te laten
krijgen. De piketpaaltjes die we hiervoor eind 2017
hadden uitgezet hebben hun vruchten afgeworpen. De
doelstelling hierbij was om de hulp aan de kinderen, die
we in beeld hebben nog verder uit te breiden maar
daarnaast en minstens zo belangrijk - die kinderen te
bereiken, waar we nog niet achter de voordeur komen.
Getuige de cijfers in het verslag kunnen we vaststellen
dat we hierin zijn geslaagd maar er rest ons zeker nog
een uitdaging. Want bij veel ouders is er nog schroom
en schaamte om de stap naar Leergeld te zetten.
Om hen hierbij te helpen hebben we medio 2018
Kindpakket.nl gepresenteerd.
Kindpakket.nl is een digitaal portaal waarbij ouders via
één loket heel gemakkelijk verschillende vergoedingen
voor hun kinderen kunnen aanvragen. Gemak, vindbaarheid en inrichting op gemeenteniveau zijn hierbij
de succesfactoren. We hebben deze tool bij gemeenten
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aangeboden, omdat zij een belangrijke partner voor
ons zijn om zoveel mogelijk gezinnen te bereiken en te
ondersteunen. Na een geslaagde pilot in de gemeente
Aalburg, Werkendam en Woudrichem worden op dit
moment ook andere gemeenten voorbereid op een
aansluiting van deze portaal.
Het merk Leergeld positioneert zich steeds sterker en
is ook steeds beter zichtbaar in de brede ketenaanpak
van armoede. De uitdaging, die dit met zich meebrengt,
is dat er ook steeds meer gevraagd wordt van onze
organisatie. Denk hierbij de verantwoording van de
subsidies, onze werkprocessen, ICT en de bescherming
van de privacy van onze cliënten in het kader van de
AVG (Europese privacywetgeving). En dan heb ik het
nog niet gehad over ons team zeer enthousiaste en
betrokken vrijwilligers, dat zich elke dag voor de
kinderen inzet. Het is de kurk waar Leergeld West-Brabant Oost op drijft, waarop we zuinig moeten zijn en
waar ik als voorzitter zeer trots op ben.
Een verdere professionalisering op een aantal van
deze zaken lijkt dan ook onontkoombaar om succesvol
te kunnen blijven opereren. Om de daad bij het woord
te voegen, hebben we recent een interim opdracht
uitgedaan te onderzoeken, hoe we onze werkprocessen kunnen verbeteren en aanpassen om onze
organisatie toekomstbestendig te maken. In de loop
van 2019 zullen de eerste resultaten hiervan zichtbaar
moeten zijn.

Gezien de ontwikkelingen van vandaag staan we ook
het komende jaar weer voor een fors aantal uitdagingen.
Dit kunnen en doen we niet alleen maar samen met
andere partners zoals de gemeenten, scholen, bedrijfsleven, particulieren, sportverenigingen en alle organisaties die zich inzetten voor kinderen die opgroeien in
gezinnen met financiële krapte. De onderlinge samenwerking was ook het afgelopen jaar bijzonder constructief en doelmatig in een open en prettige sfeer. Onze
sponsoren en andere subsidiënten zorgden ervoor dat
we onze financiële doelstellingen konden halen. En
tenslotte natuurlijk alle vrijwilligers van Leergeld
West-Brabant Oost die zich weer op geweldige manier
hebben ingezet.
In dit Sociaal Verslag kunt u lezen op welke manier en
met welke acties we op een duurzame manier hebben
geïnvesteerd in de participatie en ontwikkeling van
kinderen, die zonder extra steun aan de zijlijn van de
samenleving terecht dreigen te komen.
Ze kunnen nu meedoen met hun leeftijdgenootjes
-want nu meedoen is straks meetellen.
Namens alle kinderen van Leergeld – BEDANKT voor
ieders inzet in 2018!
Frans de Hoogh
Voorzitter - Leergeld West-Brabant Oost
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VOORZIENING

2017

2018

358.172,-

493.459,-

17.141,-

16.553,-

76

92

43.903,-

57.612,-

1.112

1.210

142.222,-

171.476,-

1.049

1.209

154.906,-

247.818,-

Totaal aantal aanvragen welzijn

961

1.297

Totaal goedgekeurde aanvragen

3.198

3.808

TOTAAL in e
CULTUUR TOTAAL in e
Totaal aantal aanvragen cultuur
ONDERWIJS TOTAAL in e
Totaal aantal aanvragen onderwijs
SPORT TOTAAL in e
Totaal aantal aanvragen sport
WELZIJN TOTAAL in e

Leergeld
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Via dit portaal kunnen zowel
ouders als hulpverleners (Intermediairs) een aanvraag indienen
voor ondersteuning bij Sport,
Cultuur, Welzijn of sommige
Onderwijs-gerelateerde zaken.
VOOR WIE?
Ouder(s), met kinderen van 4 tot 18
jaar, die een inkomen hebben dat
lager is dan ca. 120% van de
bijstandsnorm en die via de
gemeente al wel of juist geen extra
hulp hebben gekregen, komen
mogelijk in aanmerking voor
ondersteuning via Kindpakket.nl
• Op de website www.kindpakket.nl
kan men een digitaal aanvraagformulier invullen.
• Daarna zal een medewerker
telefonisch contact opnemen om

een afspraak te maken voor een
huisbezoek.
• Tijdens dat bezoek wordt de
aanvraag besproken en/of
aangevuld met alle noodzakelijke
informatie om daarna een
inkomenstoets te kunnen
uitvoeren.
• Voldoet het gezin aan al die
voorwaarden dan gaat de
klantcontactmedewerker(ster)
aan de slag om alles, in overleg
met het gezin, in gang te zetten
zodat de aanvraag zijn beslag
krijgt.
• Ieder jaar moet het gezin
opnieuw een aanvraag indienen
voor ondersteuning bij Sport,
Cultuur, Welzijn of Onderwijsgerelateerde zaken.

Via Kindpakket.nl vraagt u een
vergoeding aan

Kindpakket.nl behandelt de
aanvraag

Een vrijwilliger van Kindpakket.nl
komt bij u thuis om de aanvraag
door te nemen

Als de aanvraag is goedgekeurd,
zorgen wij voor betaling: uw kind
kan meedoen!

Het streven is om alle samenwerkende gemeenten (6) via Stichting
Leergeld West-Brabant Oost in de
loop van 2019 aan te laten sluiten
op het portaal Kindpakket.nl
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Kinderen

Gezinnen

2013

740

2013

408

2014

923

2014

493

2015

1015

2015

592

2016

993

2016

600

2017

1161

2017

648

2018

1216

2018

687

Aanvragen
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Toegekend

2013

1690

2013

181.955,-

2014

2229

2014

253.335,-

2015

2993

2015

301.037,-

2016

2605

2016

275.133,-

2017

3198

2017

358.172,-

2018

3808

2018

493.459,-

Leergeld
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Activiteiten
2018 is een jaar met veel initiatieven geweest, een groot aantal
mensen heeft op allerlei manieren
Stichting Leergeld West-Brabant
Oost geholpen kinderen te laten
meedoen.
Wij zijn blij met deze betrokkenheid, het bewijst dat het belang van
hulp aan kinderen die in armoede
opgroeien breed gedragen wordt!
Wij blijven deze kinderen met uw
hulp ook in de toekomst ondersteunen want:

Een greep uit alle initiatieven:
6 februari Service Bioscoop
Hollywoud
Stichting Leergeld mocht 120
kaartjes in ontvangst nemen van
Service Bioscoop Hollywoud. Iris
Colet uit Andel is in het zonnetje
gezet in Service Bioscoop Hollywoud.
Zij deed mee aan de wensboomactie
tijdens de feestweek ter gelegenheid
van het 65-jarig jubileum. Iris wenste
gratis bioscoopkaartjes voor kinderen die dit zelf niet kunnen betalen.
Regiocoördinator Joost Kant was
namens Leergeld West-Brabant

Alle kinderen mogen meedoen
want nu meedoen is straks
meetellen!
Wij zijn iedereen die zich afgelopen
jaar heeft ingezet zeer erkentelijk;
elders in dit jaarverslag kunt u
lezen wat al die hulp heeft
opgeleverd!

[8]

Oost aanwezig om de prijs uit
handen van Iris in ontvangst te
nemen. 120 kinderen in de leeftijd
van 4-18 jaar in deze regio hebben
een toegangskaartje voor een film
in Bioscoop Hollywoud ontvangen.
Een geweldig gebaar van Iris!
Kinderkledingbeurs
Op 24 maart is weer een 2e hands
kinderkleding en speelgoedbeurs
georganiseerd op locatie “Oostquartier” in Oosteind. De ruimte
was omgetoverd tot één grote
winkel vol met (merk) kleding en
speelgoed variërend van Duplo tot
Playstation!
Expositie Lambertuskerk
Op zaterdag 7 en zondag 8 april
2018 werd in de Lambertuskerk in
Raamsdonk een expositie van
gerenommeerde kunstenaars
georganiseerd. Velen bezochten
de expositie en bewonderden de
prachtige kunstwerken. Door de
kunstwerken te kopen leverden zij
een bijdrage aan de armoedebestrijding van kinderen in onze regio.
De expositie werd geopend door
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Peter van der Velden; oud-burgemeester van Breda en voorzitter
van Leergeld Nederland.
Donderdag 19 april D’n Amerkant
reikt cheque uit aan stichting
Leergeld
141 euro overhandigde José Mureau
en Caroline Halters - Van Ham –
van D’n Amerkant – aan Stichting
Leergeld. Ieder jaar rond Kerstmis
organiseert deze stichting een herderstocht die zich steevast in grote
populariteit mag verheugen. Dit
jaar waren er 141 deelnemers en
aan hen had de organisatie al laten
weten dat 1 euro per deelnemer
naar een goed doel zou gaan. Alle
herders bedankt!

Ballonfestival Oosterhout
Vrijdagavond 15 juni kozen twintig
luchtballonnen het luchtruim tijdens het Ballonfestival Oosterhout.
Het festival werd georganiseerd
door Stichting Classic Wings &
Wheels en Rotary Club Oosterhout.
Zij hadden er deze editie voor gekozen Stichting Leergeld en het
Ticohuis te steunen. Wie het durfde
kon een vaart in de ballonnen maken
en opstijgen bij de muzikale klanken
van de JOSTI Band en Ilse Wuijckhuijse begeleid door Joep Moonen.
Wie op de grond bleef, kon genieten
van het eten en drinken. De bewoners van het Ticohuis hielpen mee
bij het serveren. Tamara van Ark,
Staatssecretaris van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid, opende het
Ballonfestival. Zij roemde de organisatie dat zij gekozen heeft voor
goede doelen, die kinderen en jong
volwassenen een kans geven om
mee te doen in de maatschappij.
‘Oplichten vanuit het donker gun ik
elk kind’, aldus Tamara van Ark.
Vervolgens opende zij het festival
door samen met enkele kinderen
een kleine ballon op te laten.

Musical The Wiz
Op 30 oktober werd door musical
vereniging Conbrio Musical The Wiz
opgevoerd. Op zaterdag 13 oktober
hebben 10 kinderen via Stichting
Leergeld een VIP-arrangement aangeboden gekregen van Conbrio. De
kinderen vonden het een geweldige
voorstelling en hebben erg genoten
van de musical en de ontmoeting
met de cast!
Bedankt Conbrio voor het leuke
initiatief!
Stichting Leergeld had op basisscholen, die zich hiervoor hadden
aangemeld, kleurplaten uitgedeeld
en wie hem het mooiste inkleurde
kon een prijs winnen en mocht
bij de opening van het Ballonfestival zijn.
Woensdag 5 september was het zover en kregen Stichting Leergeld en
het Ticohuis ieder een cheque van
e 5000,- uitgereikt door Jean-Pierre
van der Pol, voorzitter van de Rotary
Club. Charlotte van ’t Hullenaar en
Paul Oomen namen hem in ontvangst.

Kerstevenement 2018
Kerstvakantie 2018 met een kleurig
randje bij Leergeld West-Brabant
Oost!
In de kerstvakantie hebben we zo’n
1.700 toegangsbewijzen voor een
onverwacht uitje naar een attractie
in de regio kunnen uitreiken! Favoriet was de Efteling maar ook de
verschillende ijsbanen, zwemparadijzen en speelhallen in de regio zijn
druk bezocht. Vanaf hier willen wij
de sponsoren ontzettend bedanken
voor alle gedoneerde vrijkaarten!
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Aanvragen per categorie, per gemeente 2018
Aalburg

Dongen

Drimmelen

G’berg

Gilze/Rijen

3

19

5

-

5

60

-

-

92

Onderwijs

69

181

139

4

29

568

161

59

1.210

Sport

28

161

124

-

90

743

46

17

1.209

Welzijn

69

133

149

2

86

633

178

47

1.297

TOTAAL

169

494

417

6

210

2.004

385

123

3.808

27.004,-

66.924,-

60.059,-

283,-

31.745,-

242.538,-

50.659,-

14.248,-

493.459,-

Cultuur

Totaal in e

Oosterhout Werkendam Woudrichem

Totaal
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Eén ouder/

Twee ouder/

verzorger

verzorgers

Aalburg

19

12

31

Dongen

49

25

74

Drimmelen

34

39

73

Geertruidenberg

4

1

5

Gilze en Rijen

45

21

66

Oosterhout

196

141

337

Werkendam

37

34

71

Woudrichem

14

16

30

398

289

687

Samenstelling gezinnen

TOTAAL

Aantal nieuwe

Basisonderwijs

kinderen
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Totaal

Voortgezet
onderwijs

Totaal

11

Aalburg

33

22

55

38

Dongen

96

50

146

31

Drimmelen

87

45

132

18

Geertruidenberg

2

4

6

26

Gilze en Rijen

77

36

113

89

Oosterhout

344

249

593

21

Werkendam

69

53

122

13

Woudrichem

31

18

49

247

TOTAAL

739

477

1.216

Netto-inkomen gezinnen met toelage van Leergeld
Aalburg

Dongen

Drimmelen

G’berg

Gilze/Rijen Oosterhout Werkendam Woudrichem

< e 900,-

3

20

10

-

35

30

7

1

106

e 900,- – e 1.100,-

15

20

25

4

12

121

26

11

234

e 1.100,- – e 1.200,-

1

8

2

-

1

24

3

1

40

e 1.200,- – e 1.300,-

2

12

7

-

5

34

9

8

77

e 1.300,- – e 1.400,-

8

8

13

-

8

73

22

7

139

e 1.400,- – e 1.500,-

-

4

10

1

1

25

2

2

45

> e 1.500,-

2

2

6

-

4

30

2

-

46

TOTAAL

31

74

73

5

66

337

71

30

687

Totaal

Bron van inkomsten 2017 t.o.v. 2018
2017

2018

Arbeid

80

84

Arbeid + uitkering

33

100

Eén uitkering

433

440

Combi uitkering

102

63

TOTAAL

648

687
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Bestuursleden Stichting Leergeld West-Brabant Oost
Frans, Cyr, Paul, Jacques, Henk, Marga, Conny
Back Office
Daniëlle, Linda, Claudia, Ineke, Anjès, Anny, Ineke, Gerard, Gerda, Monique
Käthe, Anke, Charlotte, Dilnya, Beitske, Yvonne, Hanneke, Miranda
Intermediairs
Roel, Dimphie, Bert, Jos, Gijsbert, Wilma, Mies, Kees, Fons, Rianne, Rie
Iet, Jolanda, Garda, Gonnie
Regiocoördinatoren
Astrid, Gonnie, Angelique, Piet, Joost
Raad van Advies
Jan, Arnold, Jan
Bankrekeningnummer: NL45RABO0139.5935.94
E-mail: info@leergeldwbo.nl
Website: www.leergeldwbo.nl
Telefoon: 0162 – 45 84 87
Stichting Leergeld West-Brabant Oost
Werkzaam in de gemeenten Aalburg, Dongen,
Drimmelen, Geertruidenberg, Gilze en Rijen,
Oosterhout, Werkendam en Woudrichem.

ANBI-status: RSIN/fiscaal nummer:
ANBI 811777480
Leergeld West-Brabant Oost c 2015
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Veen
Spijk
Wijk en
Aalburg

Aalburg

Babyloniënbroek
Genderen
Meeuwen

Eethen
Drongelen

GEMEENTE AALBURG

GEMEENTE DONGEN

GEMEENTE DRIMMELEN

Den Hout
Oosteind

Oosterhout

Dorst

GEMEENTE GEERTRUIDENBERG

GEMEENTE GILZE RIJEN

GEMEENTE OOSTERHOUT

Wilt u zich opgeven als
Vriend van Leergeld
en toetreden tot de
Vriendenkring?
Meldt u zich dan op
info@leergeldwbo.nl
GEMEENTE WERKENDAM

GEMEENTE WOUDRICHEM

