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Ondersteuning van arme kinderen door Leergeld blijft groeien, inzet
rijksmiddelen door gemeenten blijft nodig.
Maar liefst 111.575 kinderen uit minima-gezinnen konden in 2018 via Stichting Leergeld
onbezorgd deelnemen aan sociale activiteiten die voor hun leeftijdgenootjes heel normaal
zijn. Dit aantal betekent een stijging van 8% ten opzichte van het jaar daarvoor. Hiermee
was een bedrag gemoeid van € 26,8 miljoen (2017: € 22 miljoen, 2016: € 14,5 miljoen).
Opvallend is ook de stijging van het aandeel van overheidssubsidies dat de stichtingen
hiervoor konden inzetten, van 74% in 2016 naar 82% in 2018. Dit aandeel staat echter
onder druk.
Vanaf 2017 is door het Rijk € 85 miljoen aan gemeenten beschikbaar gesteld, te besteden
aan ondersteuning van kinderen die opgroeien in armoede. Voorwaarde hierbij is dat
ondersteuning plaatsvindt in natura waardoor ouders geen geld in handen krijgen.
Gemeenten kregen destijds het advies om bij de uitvoering hiervan samen te werken met
organisaties zoals Stichting Leergeld, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Nationaal Fonds
Kinderhulp en Jarige Job. Inmiddels werken deze organisaties samen in “Samen voor alle
Kinderen (Sam&)”, waarmee een gezamenlijk aanbod bestaat, met onder meer de aanschaf
van schoolspullen, een computer of de aanschaf van een fiets, een bijdrage voor een
schoolreis, voor voetbalschoenen of een sportabonnement of voor het vieren van een
verjaardag of een dagje uit. Directeur Gaby van den Biggelaar licht toe: “Door de werkwijze
van Leergeld functioneren onze lokale Leergeld stichtingen als intermediair voor de andere
organisaties, waardoor zij voorzieningen voor kinderen, waarin Leergeld niet zelf voorziet,
naar hen kunnen doorzetten. Met de inzet van 1500 vrijwilligers weten wij steeds meer
gezinnen te bereiken. Onder hen zijn verrassend vaak werkende ouders. Zij hebben een (te)
laag inkomen doordat zij werken als ZZP-er, te weinig uren maken of werkzaam zijn in een
‘lage lonen’ bedrijf. Hun inkomen is vaak te laag om de vaste lasten te kunnen betalen. Door
een beroep te kunnen doen op Leergeld hebben zij alvast een zorg minder!”
Met inmiddels 106 stichtingen in een werkgebied van 73% van de Nederlandse gemeenten
constateert Leergeld dat er door gemeenten zeer verschillend wordt omgegaan met de inzet

van rijksmiddelen. Soms laat een gemeente (d.m.v. verstrekking van subsidie) de uitvoering
volledig over aan een Stichting Leergeld. Ook komt het voor dat een gemeente zelf
voorzieningen voor kinderen aanbiedt (al dan niet digitaal) en dat een lokale Stichting
Leergeld een vangnet vormt voor wat er buiten valt. In een enkel geval is er geen lokale
samenwerking. “In onze cijfers over 2018 zien we dat er een toename is te zien van de inzet
van gemeentelijke budgetten door onze stichtingen”, zegt Van den Biggelaar, “en dat is
uiteindelijk hoe het destijds bedoeld is”.
Recentelijk signaleert zij een kentering. Door de grote druk op gemeentelijke budgetten voor
o.a. voor jeugdzorg, worden deze rijksmiddelen, bedoeld voor ondersteuning van arme
kinderen in natura, gebruikt om tekorten elders op de begroting te dichten. Een aantal
stichtingen wordt hierdoor op hun gemeentelijke subsidies gekort.
“En dat is jammer”, zegt Van den Biggelaar, “het kan ertoe leiden dat we ouders en kinderen
moeten gaan teleurstellen, waardoor er in deze gezinnen weer een zorg en dus stress
bijkomt”.
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