Kindpakket gemeente Opsterland
Dit is een goed voorbeeld van een integrale aanpak van armoede gericht op:
Kinderen

Korte omschrijving van de integrale aanpak:
Het belangrijkste doel van het Opsterlandse Kindpakket is de participatie van kinderen uit
gezinnen met een laag inkomen. Het Kindpakket opgezet bevat voorzieningen voor kinderen om te
kunnen sporten, muziek te maken of op een goede manier naar school te gaan. In tegenstelling
tot wat de naam wellicht suggereert bestaat het Kindpakket van de gemeente Opsterland niet uit
een vast aantal voorzieningen. In plaats daarvan is heel bewust gekozen om maatwerk te leveren.
Hierbij wordt per gezin bekeken wat nodig is om de kinderen goed mee te kunnen laten doen in de
samenleving. Om voor elk kind maatwerk te kunnen leveren heeft de gemeente Opsterland een
‘hybride aanpak’ ontwikkeld. Daarbij verzorgen de gebiedsteams van de gemeente de intake voor
het Kindpakket. Dit zijn multidisciplinaire teams van professionals op het gebied van onder meer
jeugdhulpverlening, schulphulpverlening, maatschappelijk werk en welzijn. Op basis van deze
intake kan een aanvraag worden ingediend bij één van de betrokken fondsen van het Kindpakket,
namelijk het Jeugdsportfonds, Jeugdcultuurfonds en Stichting Leergeld. Zij verstrekken de
voorzieningen uit het Kindpakket.

Wat zijn de integrale aspecten van de aanpak?
Voor het Kindpakket kunnen ouders of intermediairs een aanvraag indienen bij een gebiedsteam
van de gemeente Opsterland. Vanuit het team wordt vervolgens een afspraak gemaakt voor een
persoonlijk gesprek met de ouders. Een consulent van het team gaat dan thuis bij de ouders langs
voor een ‘keukentafelgesprek’. Tijdens dit gesprek moet op tafel komen wat voor de kinderen het
meest van belang is om goed mee te kunnen doen in de maatschappij. Daarna zoekt de consulent
samen met de ouders naar passende oplossingen. Hierbij wordt ook altijd ingezet op de ‘eigen
kracht’ van het gezin. In die zin dat wordt bekeken of vanuit het gezin (of de directe omgeving van
het gezin) ook mogelijkheden bestaan om de situatie van een kind te verbeteren. Wanneer vanuit
het gezin echter geen oplossingen bestaan om de situatie van een kind te verbeteren, wordt
bekeken bij welk fonds van het Kindpakket men het beste terecht kan. Daarna wordt met de
ouders een aanvraag opgesteld die naar het juiste fonds wordt toegestuurd, bijvoorbeeld voor de
deelname van een kind aan een sportclub. De samenwerkende fondsen zijn het Jeugdsportfonds,
het Jeugdcultuurfonds en Stichting Leergeld.

Waarom is dit een goed voorbeeld?
In de gemeente Opsterland is men enthousiast over de hybride aanpak waarbij het gebiedsteam
en de fondsen elkaar aanvullen. Allereerst bestaat enthousiasme over het feit dat de intake
volledig is belegd bij de gebiedsteams. Hoewel deze aanpak arbeidsintensief is, biedt het
mogelijkheden om per gezin een integrale aanpak te hanteren. Hierbij kunnen de consulenten van
de gebiedsteams niet alleen kijken naar wat voor de kinderen in een gezin (direct) benodigd is.
Ook kunnen zij vanuit ‘een bredere blik’ aandacht besteden aan zaken als vroegsignalering en
preventie. De gebiedsteams zijn tevens de enige met wie het gezin de financiële situatie
bespreekt. Gezinnen hoeven niet ook nog met gemeenten of fondsen in gesprek. De gebiedsteams
zijn het coördinerende voorportaal en aanspreekpunt voor gezinnen.
Alle vergoedingen vanuit de fondsen worden daarnaast in natura verstrekt of direct overgemaakt
naar bijvoorbeeld een vereniging of school. Dit om zeker te stellen dat de voorzieningen uit het
Kindpakket daadwerkelijk terechtkomen bij de kinderen.

Kindpakket gemeente Opsterland
Een ander belangrijk voordeel van de werkwijze met gebiedsteams dat ook gezinnen in beeld
komen die niet bekend waren bij de gemeente omdat zij bijvoorbeeld geen aanspraak maken op
een uitkering of bepaalde toelage. Hierbij kan gedacht worden aan ZZP’ers die moeilijk aan
voldoende werk kunnen komen of aan gezinnen met een te hoge hypotheek of schulden waarvoor
nog een schuldhulpverleningstraject moet worden gestart. Via de gebiedsteams kunnen deze
gezinnen die ‘in stille armoede leven’ in contact worden gebracht met de betrokken fondsen van
het Kindpakket. Om dit mogelijk te maken hanteert de gemeente Opsterland geen strikte
inkomenstoets. In plaats daarvan is het aan de consulenten van de gebiedsteams om te
beoordelen of kinderen van een bepaald gezin in aanmerking komen voor een voorziening uit het
Kindpakket. Op deze manier wordt getracht om het bereik van het Kindpakket te verbreden.

Waarom is het interessant om dit voorbeeld te delen met
andere partijen – in binnen en buitenland?




Het kan eenvoudig lokaal worden geïmplementeerd;
De toepassing vereist geen specifiek sociaal zekerheidsstelsel of beleidskader – de fondsen
en voorzieningen kunnen op basis van de lokale omstandigheden en mogelijkheden
worden samengesteld;
De aanpak vergroot het bereik van de gemeente en weet ook andere signalen en
vraagstukken vroegtijdig te signaleren en door te spelen waardoor tijdig de juiste hulp kan
worden ingeschakeld;

Waar kan men terecht voor contact en voor overige
informatie?
https://www.opsterland.nl/Inwoners/Werk_en_inkomen/Mini
ma/Kindpakket

