Advies procesvoorstel met betrekking tot het onderwerp “Participatie van kinderen in armoede”
Datum: 21 december 2016
Contact gemeente: S. Lenselink (SJ.Lenselink@amersfoort.nl)
Contact adviesraad: H. van Muijen en T. Bosma (asdamersfoort@gmail.com)

Om te komen tot een besluit voor een effectieve besteding van beschikbare middelen voor kinderen
in armoede wordt door de gemeente een procesvoorstel ter advisering aan de adviesraad sociaal
domein (ASD) voorgelegd. De ASD adviseert om (extra) zorg en aandacht te geven aan:

1

-

De betrokkenheid van kinderen bij beleidsvorming. De kinderen worden bevraagd over hun
behoeften via Stichting Leergeld. Een verdere uitwerking van de betrokkenheid van kinderen
bij beleidsvorming ontbreekt. Als adviesraad onderstrepen wij het belang van de
betrokkenheid van deze kinderen. Wij adviseren daarom een kwalitatieve wijze van bevragen
waarbij wensen en behoeften helder in kaart worden gebracht.

-

Om het bereik van kinderen te vergroten zou aandacht gegeven moeten worden aan het
betrekken van kinderen in armoede vanuit verschillende contexten (zoals bijvoorbeeld buurt
of onderwijs) en niet alleen vanuit de aanbieders van voorzieningen. De voorkeur gaat uit
naar een gesprek met kinderen zonder tussenkomst van een aanbieder van voorzieningen.

-

Om het bereik van kinderen te vergroten zou de werkwijze van de aanbieders
aanknopingspunten moeten kunnen bieden. Het bereik zou vergroot kunnen worden door
aanbieders te laten investeren in laagdrempeligheid (niet alleen economisch maar ook
psychologisch, sociaal en cultureel), voldoende mogelijkheden tot participatie en toegang tot
verschillende vormen van menselijk kapitaal 1.

-

Het gaat in de memo over het verruimen van de toewijzingen voor voorzieningen. Door een
norm te hanteren van 120% bijstandsnorm (de norm waarop veel toewijzingen voor
voorzieningen worden toegekend) rijst de vraag of de toekenning op deze wijze flexibel,
maatwerk en wijkgericht wordt vormgegeven? Een verkenning moet plaatsvinden om niet te
focussen op de bijstandsnorm maar op de wijze waarop aandacht wordt gegeven aan de
context van het kind. Wijkteams zouden hierbij een sleutelrol kunnen spelen.

-

In de memo wordt gesproken over het bieden van toegang tot sociale zekerheid door
kinderen zelf, in plaats van via de ouders. In het procesvoorstel komt een verkenning naar de
wijze waarop dit vorm kan krijgen niet terug. Dit zou nog toegevoegd moeten worden. Er zijn
kinderen die geen toegang hebben tot voorzieningen omdat ouders een inkomen hebben
boven de norm, maar dit inkomen aan andere (niet voor kinderen bedoelde) zaken besteden.
Het is van belang een manier te vinden deze kinderen te bereiken en te zorgen voor een
ondersteuning voor deze kinderen om zich goed te kunnen ontwikkelen.

Gebaseerd op: Regenmortel, T. van (2010) Empowerment en participatie. Amsterdam: SWP Geinspireerd
door good practice ‘let’s go urban’ in Antwerpen. https://vimeo.com/192616768 en
http://hetkind.org/2016/11/17/we-denken-we/

Om in februari verder inhoudelijk te adviseren zouden wij een opdracht voor het signaleringsteam
willen formuleren met betrekking tot een inventarisatie van de behoeften van kinderen en de
mogelijke invulling van de toegang tot sociale zekerheid. We willen een voorstel naar het
signaleringsteam doen om deze opdracht in de maand januari uit te voeren.
Daarnaast gaan we de maand januari gebruiken om een verdere verkenning te doen naar de
werkwijze van de aanbieders van voorzieningen en de wijze waarop andere gemeenten dit beleid
invullen.
Ook zouden we dit advies mondeling willen toelichten en informatie met betrekking tot dit
onderwerp uitwisselen. Verder zijn wij benieuwd naar de mogelijkheid om vanuit de gemeente indien beschikbaar- het onderzoek naar het kindpakket (2016) te ontvangen.

Hopelijk hebben we hiermee voldoende informatie gegeven. Mochten er nog vragen zijn, dan horen
we het graag.

Hartelijke groeten,
Theo Bosma en Heleen van Muijen

