
Meerjarenbeleidsplan 
2017-2020 

Stichting Leergeld Nijkerk 



   

1 
 

 

 

 

Inhoudsopgave 

 

1. Wat doet Leergeld?       pagina 3 

 

2. Missie         pagina 3 

 

3. De werkwijze van Leergeld: de Leergeld formule   pagina 4 

 

4. De Leergeld vereniging       pagina 6 

 

5. Stichting Leergeld Nijkerk      pagina 7 

 

6. Planning 2017        pagina 9 

 

7. Meerjarenbegroting       pagina 10 

 

8. Exploitatiebegroting 2017      pagina 11 

 

9. Verantwoording        pagina 12 

 

  



   

2 
 

 

 

Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen 

aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak 

letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen! Via ruim 70 lokale 

Leergeld stichtingen biedt zij deze kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan 

binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt hen hiermee een springplank, 

waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde 

krijgen.  

Voor u ligt het meerjarenbeleidsplan 2017-2020 van de nieuwe Stichting Leergeld 

Nijkerk. In dit meerjarenbeleidsplan wordt allereerst beschreven wat Leergeld doet 

en hoe zij dat doet. Daarna wordt beschreven hoe de Leergeld vereniging is 

georganiseerd en wat de lange termijn ambitie is. Vervolgens wordt beschreven wat 

de ambities en plannen van Stichting Leergeld Nijkerk zijn en hoe zij deze wil gaan 

realiseren.   

 

Stichting Leergeld Nijkerk 

www.leergeldnijkerk.nl 
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1. Wat doet Leergeld?   

 

Kinderen aan de zijlijn 

 

Op dit moment leven in Nederland in gezinnen met lage inkomens ongeveer 387.000 

kinderen in een situatie waarin er dagelijkse spanning is over het al dan niet kunnen 

voorzien in de eerste levensbehoeften. Voor deze kinderen bestaat er een reëel 

risico op sociale uitsluiting, omdat ze om financiële redenen niet of onvoldoende 

kunnen deelnemen aan activiteiten op school en in het sociaalmaatschappelijke 

leven. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn.  

"Meedoen" op school en in de vrije tijd van de kinderen wordt door financiële 

redenen onmogelijk. Hierdoor krijgen deze kinderen niet de mogelijkheid om zich 

volledig te ontwikkelen. Kinderen, die opgroeien in dit soort situaties, hebben vaker 

last van gezondheidsproblemen en gevoelens van eenzaamheid, behalen lagere 

onderwijsprestaties en hebben meer kans om later zelf opnieuw in een 

armoedesituatie terecht te komen, of in de criminaliteit.  

Investeren in de meest kwetsbare groepen kinderen en zorgen dat ze al van jongs af 

aan mee kunnen draaien in de maatschappij, is van groot belang voor de 

ontwikkeling van een land. Niet investeren in de meest kwetsbare groep kinderen 

heeft niet alleen verstrekkende gevolgen voor deze kinderen, maar ook voor de 

maatschappij als geheel.  

De huidige bestaande voorzieningen van gemeenten en particuliere organisaties zijn 

niet toereikend om al deze kinderen te helpen. Leergeld wil hierop inspringen door 

op een duurzame manier te investeren in de participatie van deze kinderen, die 

zonder extra steun aan de zijlijn van de samenleving terecht dreigen te komen.  

 

2. Missie    

 

Leergeld heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit 

gezinnen met minimale financiële middelen. Leergeld biedt kansen aan kinderen in 

de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse 

activiteiten. Hierdoor kunnen ook deze kinderen hun sociale vaardigheden en kennis 

zo optimaal mogelijk ontwikkelen en later als volwassenen volwaardig participeren in 

de samenleving. Door deze kinderen niet buiten te sluiten, wordt voorkomen dat de 

maatschappij er later duur “leergeld” voor gaat betalen. De lange termijn ambitie 

van Leergeld is dat alle kinderen kunnen meedoen. Het motto van Leergeld is: “Alle 

kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen”.   
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3. De werkwijze van Leergeld: de Leergeld formule  

 

Om kinderen weer mee te laten doen met hun leeftijdsgenootjes, past Leergeld een 

bijzondere werkwijze toe: de Leergeld formule. De Leergeld formule vormt een 

wezenlijk onderdeel van onze manier van werken en bestaat uit een aantal stappen:     

Stap 1: Huisbezoek en inventarisatie: Gezinnen die Leergeld om hulp vragen, 

worden thuis bezocht door goed opgeleide en goed geïnformeerde intermediairs. 

Tijdens een persoonlijk gesprek wordt de hulpbehoefte geïnventariseerd en vindt 

toetsing plaats van de inkomens- en (eventuele) schuldensituatie.   

 

Stap 2: Bemiddeling: Met ouders of verzorgers wordt besproken wat de 

mogelijkheden zijn op basis van bestaande/voorliggende voorzieningen van 

anderen, zoals gemeenten of andere instanties/organisaties. Leergeld kan 

vervolgens ondersteuning bieden bij het aanvragen van deze voorzieningen.   

 

Stap 3: Financieel vangnet: Wanneer er geen voorzieningen zijn waar voor het 

betreffende kind een beroep op gedaan kan worden, of wanneer deze 

voorzieningen niet toereikend zijn, kan aanvullende hulp geboden worden in de 

vorm van giften in natura of vergoeding van kosten aan clubs en scholen. Criterium 

hierbij is altijd dat de aanvullende hulp bijdraagt aan de doelstelling van Leergeld: 

het voorkomen van sociale uitsluiting via het bevorderen van “meedoen”.  

 

Stap 4: Follow-up en nazorg: Na afhandeling van de aanvragen die bij Leergeld 

binnenkomen, blijft het contact met de betreffende gezinnen doorgaans bestaan. 

Afhankelijk van de situatie varieert dit van een telefoontje tot een nieuw huisbezoek.  

De Leergeld formule werkt! Gebleken is dat Leergeld ook gezinnen in armoede 

bereikt die veelal onbereikbaar lijken voor de overheidsinstanties. Er zijn verschillende 

factoren die hierbij een rol spelen:   

 Leergeld is laagdrempelig: Ieder kan een aanvraag indienen, elke aanvraag 

wordt onderzocht.  

 Leergeld heeft persoonlijk contact met het gezin: Kenmerkend voor de 

Leergeld formule is het huisbezoek door de intermediair. Een aanvraag is voor 

Leergeld niet slechts een bureaucratische handeling. De aanvragen worden 

getoetst op duidelijke criteria, maar door het persoonlijk contact tussen de 

intermediair en de aanvrager worden de noden en de mogelijkheden beter 

in kaart gebracht. Door het huisbezoek leert de intermediair het gezin van 

dichtbij kennen en gaat “naast de ouder(s) van de kinderen staan”. Er wordt 

een beroep gedaan op de eigen kracht. Het inzicht in de kansen en 

mogelijke keuzes van de ouder(s) ten aanzien van de ontplooiing van het 

kind wordt vergroot.  
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 Leergeld is de brug tussen kind en bestaande (lokale) voorzieningen: Hulp 

bestaat allereerst uit advies met betrekking tot de eventuele 

bestaande/voorliggende voorzieningen van gemeenten of andere 

instanties/organisaties.   

 Leergeld is een laatste materieel vangnet: Pas wanneer bestaande 

voorzieningen geen mogelijkheid bieden, steunt zij het kind met eigen 

financiële middelen of hulp in natura.  

 Leergeld werkt lokaal en is sinds de oprichting van de stichting al sterk 

ingebed: Leergeld Nijkerk zoekt verbinding met vele lokale partijen 

(gemeente, serviceclubs, onderwijsinstellingen, maatschappelijke instellingen, 

verenigingen, bedrijfsleven, andere fondsen als Jeugdsportfonds, 

Jeugdcultuurfonds etc.) en lokale vrijwilligers zorgen middels lokale 

samenwerking en fondsenwerving voor een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid voor de minder bedeelde kinderen in de lokale 

gemeenschap. Leergeld hecht veel waarde aan deze local-for-local aanpak. 

Door deze aanpak is Leergeld sterk verankerd in de lokale gemeenschap, 

weet ze gezinnen en kinderen te bereiken die via andere instanties vaak 

onbereikbaar blijven en heeft de lokale Leergeld stichting de mogelijkheid bij 

haar hulpverlening maatwerk te bieden. Daarnaast leidt de kleine afstand 

tussen gever en ontvanger tot grote betrokkenheid: lokaal sponsorgeld wordt 

lokaal besteed. Hulpverleners zijn vrijwilligers en soms ervaringsdeskundigen 

afkomstig uit de doelgroep zelf. Om die reden en door de training via 

Leergeld Nederland zijn de intermediairs altijd bekend met de beschikbare 

gemeentelijke voorzieningen. Bestuur en intermediairs zijn altijd up-to-date 

geïnformeerd.  

 Leergeld werkt nauw samen met het onderwijs: Samenwerking is cruciaal bij 

het bereiken van de beoogde kinderen.   

 Leergeld werkt snel: Vanwege de korte lijnen tussen aanvragende ouder(s) en 

de lokale Leergeld stichtingen en de efficiënte Leergeld werkwijze kan de 

afhandeling van aanvragen plaatsvinden binnen een periode van 

gemiddeld 2 tot 6 weken. 

 Leergeld heeft een signaalfunctie: Leergeld signaleert knelpunten met 

betrekking tot tekortschietende voorzieningen of wetgeving en koppelt deze 

terug richting overheden en andere betrokken organisaties. 
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4. De Leergeld vereniging   

De Leergeld organisatie Leergeld Nederland is een vereniging, die haar 

hulpverlening met autonome stichtingen lokaal heeft georganiseerd. Inmiddels zijn 

voor de hulpverlening in Nederland 95 lokale Leergeld stichtingen actief.  

Deze lokale Leergeld stichtingen werken met een grote lokale betrokkenheid via hun 

local-for-local aanpak.  De lokale stichtingen werken vrijwel geheel met vrijwilligers 

volgens dezelfde Leergeld formule en zijn allen op vrijwel dezelfde manier 

georganiseerd:   

 

 het lokale bestuur leidt de Leergeld stichting en zorgt voor lokale 

fondsenwerving en PR; 

 een coördinator leidt de dagelijkse operatie en de werkzaamheden van de 

intermediairs;   

 de intermediairs bezoeken de gezinnen, kennen de voorliggende 

voorzieningen en begeleiden het gezin bij de hulpvraag. 

 

De 95 lokale Leergeld stichtingen verrichten de daadwerkelijke hulpverlening aan de 

kinderen en zijn verenigd in de Vereniging van Stichtingen Leergeld in Nederland, 

kortweg Leergeld Nederland genoemd. Leergeld Nederland heeft in Tilburg een 

klein landelijk bureau, dat de lokale Leergeld stichtingen ondersteunt via haar 

landelijke activiteiten.    

Op basis van haar lange termijn ambitie en een aantal belangrijke externe en 

interne ontwikkelingen, heeft de Leergeld vereniging voor de komende periode een 

strategie geformuleerd die haar dichter bij haar lange termijn ambitie moet brengen 

dat alle kinderen kunnen meedoen.  

Leergeld Nederland is verantwoordelijk voor de ondersteuning van het werk van de 

lokale Leergeld stichtingen via haar landelijke activiteiten:   

 Uitbreiding van de directe hulpverlening  

 Versterking van de signalerings- en beleidsbeïnvloedingsfunctie  

 Intensivering van de samenwerking met andere organisaties   

 Groei en diversificatie van de inkomsten  

 Bevordering van de landelijke naamsbekendheid  

 Verdere professionalisering van de organisatie  

 Bevordering van de synergie binnen de organisatie  
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5. Stichting Leergeld Nijkerk 

 

Oprichtingsgeschiedenis  

 

Stichting Leergeld Nijkerk is op 10 oktober 2016 opgericht waarna het aspirant-

lidmaatschap Vereniging Leergeld Nederland volgde. De periode tot en met maart 

2017 stond in het teken van het bekend maken van de stichting bij gemeente en 

potentiële fondsenverstrekkers, serviceclubs, het werven van vrijwilligers en het 

volgen van de training. De stichting wordt operationeel en volwaarding lid van 

Leergeld Nederland in maart 2017. 

 

Doelgroep en werkgebied   

 

Stichting Leergeld Nijkerk  richt zich op kinderen uit gezinnen met minimale financiële 

middelen in Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken. Geschat wordt dat er minimaal 

800 kinderen in de gemeente Nijkerk in armoede opgroeien en het risico lopen op 

sociale uitsluiting.   

 

Hoofddoelstelling  

 

De hoofddoelstelling van Stichting Leergeld Nijkerk is om zoveel mogelijk kinderen uit 

gezinnen met minimale financiële middelen in de gemeente Nijkerk te laten 

meedoen aan activiteiten op het vlak van onderwijs, sport, cultuur of welzijn.   

 

Strategische doelen   

 

Stichting Leergeld Nijkerk wil haar hoofddoelstelling bereiken door zich te richten op 

een drietal strategische subdoelen: directe hulpverlening aan kinderen, 

doorverwijzing naar en samenwerking met andere instanties/organisaties, en 

signalering van problemen richting de lokale gemeente en richting de Leergeld 

Vereniging.  

 

Directe hulpverlening aan kinderen  

 

Middels intermediairs wordt getoetst en direct hulp verleend als dat nodig is. Er is een 

goede samenwerking met het Jeugdsportfonds en Leergeld Nijkerk is in gesprek met 

de gemeente voor de samenstelling van een Kindpakket.  
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Doorverwijzing naar en samenwerking met andere instanties/organisaties  

 

Nauwe samenwerking vooralsnog met Jeugdsportfonds / Jeugdcultuurfonds, 

Nationaal Fonds Kinderhulp, Stichting Jarige Job en gemeente Nijkerk. Deze 

samenwerking wordt momenteel uitgewerkt naar een Kindpakket. Verder zijn er in 

de gemeente Nijkerk verschillende regelingen en organisaties die helpen. De 

intermediairs zijn op de hoogte van deze zaken.  

 

Signalering van problemen richting de gemeente en richting de Leergeld Vereniging  

 

Hulpvragen worden bijgehouden in het registratiesysteem. Bij signalering van 

afwijkende of bijzondere aanvragen wordt Leergeld Nederland ingelicht. Er wordt 

bijzondere aandacht geschonken aan de privacy van aanvragers en het 

registreren. 

 

Instrumentele doelen  

 

Naast de strategische doelen die direct gericht zijn op de doelgroep, zijn een viertal 

instrumentele doelen te onderscheiden welke voorwaardelijk zijn voor het behalen 

van de strategische doelen en daarmee de interne prioriteiten van Stichting 

Leergeld Nijkerk voor de komende jaren aangeven. Het gaat daarbij om: het 

genereren van lokale inkomsten, bevordering van de lokale naamsbekendheid, 

versterking van de interne organisatie en uitwisseling van good practices met 

andere Leergeld stichtingen.   

 

Het genereren van lokale inkomsten  

 

Via fundraise-activiteiten van bedrijven uit het netwerk, serviceclubs, scholen, 

collecte en via het aangaan van sponsorovereenkomsten met bedrijven.  

 

Bevordering van de lokale naamsbekendheid  

Via het uitgebreide netwerk van vrijwilligers en bestuur, PR via de lokale media, social 

media, lezingen serviceclubs en scholen. 

 

Versterking van de interne organisatie  

Professionaliseren bestuur en vrijwilligers heeft hoge prioriteit voor de nieuwe 

stichting. Daarnaast is het uitbreiden van het aantal intermediairs een must.  
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Uitwisseling van good practices met andere Leergeld stichtingen   

 

Er is contact met Leergeld Arnhem en het streven is nauw contact te hebben met 

vooral Leergeld Amersfoort en andere lokale Leergeld stichtingen. 

 

Bestuur 

 

Marcelle Warringa – voorzitter & pr 

Falco van Loon – secretaris 

Bertus Rakhorst – penningmeester 

Monique van Rooyen – coördinator scholen & communicatie 

Bart Verbeek – algemeen lid 

 

6. Planning 2017 

 

 Zorgen voor bekendheid bij ‘verwijzers’, zoals onderwijs, gebiedsteam, gemeente 

 Het werven en verder opleiden intermediairs  

 Mogelijke allianties aangaan met leveranciers/partners en afstemmen 

 Verwerven van sponsorgelden 

 Directe hulp aan kinderen 
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7. Meerjarenbegroting 
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8. Exploitatiebegroting 2017 

 

 
 

De coördinator wordt ondersteund door een bestuur (van uitsluitend vrijwilligers). 

Intermediairs ontvangen maximaal de wettelijke vrijwilligersvergoeding. Het aantal 

intermediairs wordt gerelateerd aan de grootte van de doelgroep en de 

hulpcapaciteit wordt bepaald door de beschikbare middelen. Overige kosten 

bestaan kantoorkosten, waarbij het streven is gericht op het zo veel mogelijk 

beperken van kosten door gebruik te maken van faciliteiten die ter beschikking 

worden gesteld door derden al dan niet tegen een beperkte vergoeding. Aldus 

wordt getracht de door sponsoring en donaties verworven middelen zo veel 

mogelijk ten goede te laten komen aan de doelgroep.  
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9. Verantwoording  

 

Leergeld Nijkerk legt jaarlijks verantwoording af door middel van een jaarrekening en 

een jaarverslag, met inachtneming van de wettelijke gegevens ter zake. Het 

jaarverslag en de jaarrekening vormen de verantwoording van de geworven 

financiële middelen en het door het bestuur gecreëerde beleid. Deze stukken 

worden desgevraagd ter beschikking gesteld aan sponsors, donateurs en 

overheden. Tevens worden de jaarrekening en het jaarverslag op de website 

www.leergeldnijkerk.nl gepubliceerd. Stichting Leergeld Nijkerk heeft van de 

belastingdienst de ANBI-status toegekend gekregen. 

 

 

 
 


