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Onderwerp: Stand van zaken onderzoek lntergenerationele armoede in de Veen-
koloniën en onderzoek Drentse aanpak van laaggeletterdheid
Status: Ter informatie

Geachte voorzitter/leden,

Hierbij treft u ínformatie aan over de stand van zaken van het onderzoek "lntergenera-
tionele armoede in de Veenkoloniën" en het onderzoek "Drentse aanpak van laagge-
letterdheid". Afgesproken is om u twee keer per jaar te informeren over de voortgang
van beide onderzoeken. Deze brief is een vervolg op de informatie die u hebt ont-
vangen in januari 2O19 via de Terugblik 2018 van het programma Visie op Krimp en
Leefbaarheid.

Onderzoek I nterge nerationele armoede
ln afstemming met gemeenten en partners binnen de Alliantie van Kracht financieren
wij samen met de provincie Groningen een driejarig onderzoek naar intergeneratio-
nele armoede in de Veenkoloniën. De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) voert dit on-
derzoek uit onder leiding van de heer prof. dr. D. Strijker. Om structureel verbetering
te brengen in de sociaaleconomische positie van huishoudens in de Veenkoloniën is
investeren in kennis- en vaardighedenontwikkeling nodig. Het project lntergeneratio-
nele armoede van de RUG draagt hieraan bij door kennisontwikkeling, verspreiding
van inzichten en advisering van de uitvoeringsstructuur. Beide provincies overleggen
minimaal twee keer per jaar bestuurlijk met de onderzoekers van de RUG en de al-
liantie over de voortgang.

Het project lntergenerationele armoede is in juli 2017 van start gegaan. Vanaf de
eerste dag was er veel media- en publieke aandacht. ln november 2017 is door
Nieuwsuur aandacht besteed aan het onderzoek naar intergenerationele armoede.
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Begin 2018 is een samenwerking aangegaan met Dagblad van het Noorden, die een

meerjarig project rond armoede in de Veenkoloniën heeft opgezet. Dat project resul-
teerde in krantenartikelen en ook in een veelgebruikte website (Uit het Moeras). Het
eerste onderzoekswerk is gericht op de kwantitatieve kant van intergenerationele ar-
moede en heeft geresulteerd in een aantal data-overzichten. Deze overzichten zijn
door CMO STAMM verwerkt tot factsheets en breed onder het publiek en partners

verspreid.

Op de tweede grote conferentie van Alliantie van Kracht in november 2018 zijn de on-
derzoeksopzet en het eerste literatuuronderzoek gepresenteerd, waarbij de velden
voor integrale samenwerking op het gebied van intergenerationele armoede zijn uit-
gelegd. ln februari2019 is het literatuuronderzoek uitgewerkt in een rapportage waarin
belangrijke bevindingen uit eerder (internationaal, wetenschappelijk) onderzoek zijn
weergegeven. Hierin zijn de mechanismen achter intergenerationele armoede en in-

terventies die tot nu toe zijn georganiseerd rondom (intergenerationele) armoede be-

schreven.

Op dit moment voert onderzoeker mevrouw dr. S. Visser, aangevuld met een stagiair
ervaringsdeskundige Generatiearmoede en Sociale Uitsluiting van Stichting Mens en

Maatschappij, de laatste onderzoeksinterviews met gezinnen in armoede. De planning

is dat de interviews zijn afgerond in najaar 2019, waarna analyses en publicaties hun

beslag krijgen.

Onderzoeker mevrouw dr. Visser heeft zich ontwikkeld tot een spin in het 'armoede-

web': zih wordt om betrokkenheid en advies gevraagd door allerlei initiatieven, zowel
publiek als privaat, getuige de vele presentaties die zij geeft. Zowel regionaal als lan-
delijk zijn er uitnodigingen geweest om meer te vertellen over het onderzoek. Het
project heeft er ook toe geleid dat de heer Strijker uitgenodigd is lid te worden van
stuur- en begeleidingsgroepen van een aantal nationale initiatieven op het terrein van
armoedebestrijding (Schouders eronder), en van het project Kans voor de Veenkolo-
niën (gebaseerd op de zogeheten Wolbertsgelden). Daarnaast zijn dwarsverbanden
gelegd met andere projecten binnen en buiten de Rijksuniversiteit, op het terrein van
armoedebestrijding, schuldhulpverlening en de positie van mensen met een lagere so-
ciaal-economische status. Op het platform armoede (www.armoedegroninoen.nl) is in-

formatie te vinden voor iedereen die een rol heeft in de schuldhulpverlening en de
aanpak van armoede. Onder andere de onderzoeksresultaten zijn hier te vinden, maar
ook ervaringen en andere kennis.

Op 10 oktober 2019 is de derde conferentie "Alliantie van Kracht" waar het onderzoek
een centrale plek krijgt.

O nd e rzoe k I a ag ge lette rd he id

Op 7 juni 2017 is Statenbreed motie M 2017-10 betreffende laaggeletterdheid aange-
nomen. Naar aanleiding van deze motie is vanuit de visie op Krimp en Leefbaarheid in

2018 gestart met een tweejarig onderzoek naar de Drentse aanpak van laaggeletterd-
heid. De Universiteit van Maastricht voert dit onderzoek uit, onder leiding van de heer
prof. dr. M. De Greef en mevrouw prof. dr. M.S.R. Segers. Door het doen van on-
derzoek, het inrichten van een monitor en het bijeenbrengen van kennis dragen wij bij

aan versterking van de aanpak van laaggeletterdheid. Bij deze aanpak vindt nauwe
samenwerking plaats met het Bondgenootschap voor een geletterd Drenthe.
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Daarnaast is onder andere verbinding gelegd met lokaal onderzoek zoals "de

klantreis", dat in vier gemeenten is uitgevoerd. Het onderzoeksteam wordt begeleid
door een ambtelijke begeleidingsgroep en een bestuurlijke klankbordgroep.

Door middelvan monitoronderzoek is in 2018 gestart met het optekenen van een ge-

letterde kaart van Drenthe. Deze kaart vormt het startpunt van het onderzoek en geeft

overzicht van intermediaire organisaties, aanpakken en het bereik van laaggeletterde
doelgroepen in de provincie. De kaart geeft ook zicht op'witte vlekken' in de aanpak
van laaggeletterdheid: wie wordt waar nog onvoldoende bereikt? De kaart vormt
daarnaast de 0-meting voor een jaarlijkse monitoring van de aanpak van laaggelet-
terdheid binnen de provincie. Hiermee onderzoeken wij de ontwikkeling van de aan-
pak: het bereiken van specifieke laaggeletterde doelgroepen, samenwerking met
partners, aanpakken en wervingsactiviteiten. Deze eerste onderzoeksresultaten zijn
gepresenteerd op 28 februari2019 tijdens het Bondgenotencafé, georganiseerd in sa-
menwerking met het Bondgenootschap voor een geletterd Drenthe. Het Trendbureau
lanceerde tijdens dit café het nieuwe kennisplatform www.naareengeletterddrenthe.nl,
waar kennis, onderzoek en verhalen worden gedeeld. De geletterde kaart van Drenthe
is tevens te vinden op deze website en geeft een overzicht van gegevens per ge-

meente. Het Bondgenotencafé resulteerde in een interview met onderzoeker mevrouw
M. Buisman in de uitzending van RTV Drenthe. Het verslag van de eerste onder-
zoeksresultaten van het monitoronderzoek ontvangt u in de bijlagen.

Op dit moment bevinden de onderzoekers zich in de tweede fase van het onderzoek:
het impactonderzoek. ln deze fase onderzoeken zij de impact van het taalaanbod
onder laaggeletterden: leidt het tot een betere taalbeheersing, sociale inclusie of een
betere positie op de arbeidsmarkt? En welke kenmerken van laaggeletterde respon-
denten hebben daar invloed op?

Gemeenten, bibliotheken, Stichting Lezen en Schrijven en andere partners uit het veld
gaven aan behoefte te hebben aan handvaten om resultaten direct toe te passen in

beleid. ln het najaar 2O19 organiseren wijdaarom samen met de heer prof. dr. De

Greef en CMO STAMM verschillende werksessies voor belanghebbenden in Drenthe.
ln deze sessies gaan we in op de vertaling van de onderzoeksresultaten naar beleid.

Daarnaast presenteert de heer prof. Dr. De Greef de eerste resultaten van de impact-
meting.

Van 9 tot en met 15 september 2019 is de week van de alfabetisering georganiseerd.

ln deze week zet Stichting Lezen & Schrijven zich in voor een samenleving met ruimte
voor een leven lang leren en ontwikkelen.



4

Kennisdeling

De resultaten van beide onderzoeken worden in leerkringen of bondgenotencafés
gedeeld met medewerkers uit de praktijk zoals het onderwijs, woningstichtingen,
welzijn en zorg. Daarnaast benutten we de resultaten bijverschillende projecten in de
RegiodealZuid en Oost Drenthe.

Hoogachtend

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter secretaris

Bijlagen:
- Nieuwsbrief 4 Alliantie van Kracht tegen Armoede
- Monitoronderzoek naar de aanpak van laaggeletterdheid in Drenthe - eerste onder-

zoeksresultaten

md/coll.



Nieuwsbrief april 20194

Leerkringen |Evaluatie
De door Movisie begeleidde leer
kringen in Assen en Stadskanaal 
zijn onderdeel van de “aanpak 
intergenerationele armoede” 
van de Alliantie van Kracht. 
Christine Kuiper van Movisie 
heeft gedurende anderhalf jaar 
in Assen en Stadskanaal een tiental 
leerkring bijeenkomsten van een 
dagdeel begeleid. Zij heeft een 
evaluatie en aanbevelingen 
opgesteld.

Betrokkenen
Deelnemers van de leerkringen 
zijn vertegenwoordigers van de 
betrokken organisaties van de Alli
antie naast lokale spelers. Het gaat 
om consulenten werk en inkomen, 

sociale professionals uit welzijn en 
zorg, woningcorporatie, Kredietbank, 
 schuldhulpmaatjes, maar ook vrij
willigers van de kerk. Het gaat per 
leerkring om ongeveer 20 deelnemers, 
grotendeels uitvoerend vertegen
woordigers. In Stadskanaal is de 
beleidsmedewerker van de gemeente 
ook structureel aanwezig. In Assen is 
dat niet het geval. In een later stadium 
schoof ook een ervaringsdeskundige 
aan in Stadskanaal.

Het programma dat loopt van 2017 tot 
2021 kent drie sporen: 

A  Leerkringen/lerende netwerken met 
partijen in het kader van de Alliantie 
door Movisie.

B Onderzoek van RUG: microdata en 
kwalitatief langjarig onderzoek. 

C Methodieken en werkwijzen ver
beteren en/of ontwikkelen en trainen. 

Bedoeling was dat onderdeel A en B 
tegelijkertijd zouden starten, zodat 
deze twee onderdelen elkaar zouden 
kunnen voeden. Het onderzoek van de 
RUG startte halverwege de leerkring: 
hierdoor kreeg de opgedane kennis 
onvoldoende plek in de leerkring. 
Onderdeel C is gekoppeld aan het 
onderzoek van de RUG en start pas als 
de eerste fase van het kwalitatieve deel 
van het onderzoek is afgerond. 
Dit is nu nog niet het geval.

Lees verder op pagina 2
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1. Inleiding 

 

Laaggeletterdheid is een maatschappelijk probleem dat van invloed is op tal van levensdomeinen: op de positie 

op de arbeidsmarkt, op armoede en schulden, vertrouwen in de medemens, maatschappelijke participatie en 

(ervaren) gezondheid. Basisvaardigheden zijn dan ook een belangrijke voorwaarde om volwaardig te kunnen 

participeren op het werk en in de samenleving. Het gaat bij laaggeletterdheid echter vaak om een onderwerp 

waar vaak nog een taboe op rust, en om kwetsbare doelgroepen die lastig te bereiken zijn. De aanpak van 

laaggeletterdheid vergt daarom een lange adem.  

De provincie Drenthe wil zich extra inzetten om meer kansen te bieden voor de groep laaggeletterde inwoners. 

In de provincie gaat het om ca. 45.000 volwassenen. Zij hebben moeite met lezen, schrijven, rekenen of het 

werken met de computer. Er is steeds meer aandacht voor de rol die basisvaardigheden spelen in de 

zelfredzaamheid van burgers.  Een aantal trends in de provincie Drenthe raken aan dit onderwerp: de vergrijzing 

neemt toe en het aandeel laagopgeleiden ligt hoger dan het landelijk gemiddelde (Leefbaarheidsmonitor 

Drenthe, 2018). Onder deze groepen (ouderen, laagopgeleiden) zijn laaggeletterden oververtegenwoordigd. Met 

name in Zuidoost-Drenthe is sprake van een stapeling van (sociaal)economische problematiek: een zwakke 

economische basis gepaard  met een laag gemiddeld opleidingsniveau, hoge (jeugd)werkloosheid en lage 

inkomens (Leefbaarheidsmonitor Drenthe, 2018).   

Het Bondgenootschap voor een Geletterd Drenthe maakt zich hard om minimaal 10% van de laaggeletterden te 

bereiken en te ondersteunen. In de afgelopen twee jaren heeft de aanpak laaggeletterdheid een impuls 

gekregen in de provincie. Er worden veel nieuwe wervingsactiviteiten opgezet en onderzoek gedaan naar 

‘klantreis’ die laaggeletterden binnen en tussen organisaties maken. Daarnaast heeft vanaf medio 2017 heeft 

iedere Drentse gemeente een Taalhuis: een samenwerking tussen gemeente, ROC, welzijn en bibliotheek. 

Belangrijke vraag is wat de impact van interventies en inzet op het gebied van laaggeletterdheid in de provincie 

is en wat succesfactoren zijn om trajecten voor laaggeletterden te kunnen vergroten. Een eerste stap is om in 

beeld te brengen welke initiatieven op lokaal, regionaal, maar ook provinciaal niveau georganiseerd 

worden en hoe die bijdragen aan de aanpak van laaggeletterdheid. Dit monitoronderzoek is om deze reden 

geïnitieerd vanuit de provincie Drenthe, in samenwerking met het Bondgenootschap voor een geletterd 

Drenthe. We brengen in deze startrapportage de uitgangssituatie in kaart, schetsen de huidige 

infrastructuur van voorzieningen van laaggeletterdheid in Drenthe en welke kansen er zijn om de aanpak 

te verbeteren. 

Dit document betreft een overall-rapportage. Daarnaast zijn specifieke cijfers per gemeente in kaart 

gebracht. Deze zijn samengevat in de geletterde kaart van Drenthe, en te vinden op 

www.naareengeletterddrenthe.nl  

 

 

 

 

http://www.naareengeletterddrenthe.nl/
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2. Opzet van het onderzoek 

 

Aanpak 

Doel van het monitoronderzoek is om het bereik van laaggeletterde doelgroepen, de gekozen aanpak en 

de inzet van middelen en de betrokken stakeholders in kaart te brengen. In de monitor komen de volgende 

onderwerpen aan bod:  

1. Bereik  

 Aantal laaggeletterden dat wordt bereikt in Drenthe  

 Samenstelling van de bereikte groep  

 Ambities voor de toekomst  

2. Taalaanbod  

 Aantal laaggeletterden dat wordt bereikt in Drenthe  

 Relatie van het traject met levensgebieden (zoals werk, zorg, gezin)  

 Aantal doorverwijzingen naar taaltrajecten  

 De inzet van vrijwilligers  

 Kansen en knelpunten 

3. De werving  

 De samenstelling van de beoogde doelgroep  

 De samenstelling van de bereikte doelgroep  

 Aard en type wervingsacties  

 Inzet van middelen bij wervingsacties  

 Samenwerking in de werving met relevante organisaties  

 Kansen en knelpunten  

 

Op basis van deze onderwerpen heeft Kohnstamm Instituut in samenwerking met Universiteit Maastricht 

een vragenlijst ontwikkeld. Naast een aantal algemene vragen zijn specifieke vragen opgenomen voor 

gemeenten, aanbieders van cursussen en ondersteuning op het gebied van taal, rekenen en digitale 

vaardigheden, werkgevers en organisaties die zich bezighouden met herkennen en doorverwijzen van 

laaggeletterde groepen. Niet alle respondenten hebben daarom alle vragen ingevuld.  

 

Dataverzameling 

In het najaar van 2018 is met een online vragenlijst ‘Monitoronderzoek aanpak laaggeletterdheid in 

Drenthe” een 0-meting van het monitoronderzoek uitgevoerd onder lokale en regionale organisaties en 

stakeholders op het gebied van laaggeletterdheid. Samen met het bondgenootschap voor een geletterd 

Drenthe een lijst van ruim 300 samenwerkingspartners opgesteld en benaderd voor deelname aan het 

onderzoek. In november 2018 zijn zij via e-mail benaderd om de vragenlijst in te vullen. 111 personen 

hebben de online vragenlijst ingevuld, de respons bedraagt 36%.   
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Kenmerken van respondenten  

Respondenten die hebben deelgenomen aan het onderzoek zijn met name werkzaam bij de overheid, 

welzijn, vrijwilligerswerk en onderwijs, blijkt uit tabel 1. Van deze instellingen heeft 90% zich in 2018 

beziggehouden met de aanpak van laaggeletterdheid. Respondenten uit de grote gemeenten (Emmen, 

Hoogeveen en Assen) zijn oververtegenwoordigd in het onderzoek. 

 

Tabel 1: Verdeling respondenten over sectoren (N = 110) 

 Totaal  % 

Overheid (zoals gemeente, inclusief het UWV) 22  20 

Welzijn (inclusief vluchtelingenwerk) 19  17 

Overige 17  15 

Vrijwilligerswerk 15  14 

Onderwijs 13  12 

Bibliotheekorganisaties 11  10 

Gezondheidszorg 6  5 

Kinderopvang, peuterspeelzalen, buitenschoolse opvang, VVE 

(Voor- en Vroegschoolse Educatie) 
3  3 

Uitzend- en arbeidsbemiddeling 2  2 

Winkel & Horeca 1  1 

Industrie & energie 1  1 
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Tabel 2  In welke gemeente focust de aanpak van laaggeletterdheid binnen uw organisatie? 

(N=110) 

 Totaal  % 

Hoogeveen 21  28 

Emmen 19  25 

Assen 15  20 

Coevorden 13  17 

Midden-Drenthe 11  14 

Aa en Hunze 9  12 

Heel Drenthe 8  11 

De Wolden 8  11 

Borger-Odoorn 7  9 

Noordenveld 5  7 

Tynaarlo 5  7 

Meppel 3  4 

Westerveld 3  4 

 

 

Tabel 3 Heeft uw organisatie zich in 2018 beziggehouden met de aanpak van laaggeletterdheid? 

(N=110) 

 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Ja 99  90 

Nee 11  10 
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66% van de organisaties houdt zich bezig met het herkennen en doorverwijzen van laaggeletterden. 43% 

verzorgt taalaanbod verzorgt en 46% ontwikkelt lokaal of regionaal beleid op het gebied van 

laaggeletterdheid (zie tabel 4).  

 

Tabel 4: Focus aanpak laaggeletterdheid binnen organisatie (meerdere antwoorden mogelijk) 

N=97 

Antwoord Totaal  % 

Herkennen van mensen die niet goed kunnen lezen en 

schrijven en doorverwijzen naar een taalcursus 
66  68 

Taalaanbod (zoals cursussen) verzorgen voor mensen die 

niet goed kunnen lezen en schrijven (met docenten en/of 

vrijwilligers) 

42  43 

Lokaal of regionaal beleid ontwikkelen om 

laaggeletterdheid te kunnen voorkomen of te bestrijden 
46  47 

Wij zijn werkgever van laaggeletterden 6  6 

Anders 25  26 

 

 

Onder de categorie ‘anders’ vallen: 

 Ondersteuning  sociaal arme gezinnen of kwetsbare mensen, bijvoorbeeld met een beperking  

 Training gezondheidsvaardigheden, lokaal beleid ontwikkelen voor het versterken van 

gezondheidsvaardigheden 

 Preventie: taalaanbod voor kinderen, signalering, onderzoek en begeleiding van kinderen 

 Eigen communicatie begrijpelijker maken voor iedereen, Informatiemateriaal (handleidingen van 

spellen beter leesbaar maken), brieven vereenvoudigen 

 Digitale vaardigheden  

 Gemeenten en andere organisaties faciliteren door het aanbieden van kennis op het gebied van 

laaggeletterdheid (onderzoek). 

 Eerste aanzet om te komen tot een dorpsbrede aanpak voor laaggeletterdheid 

 Cursus herkennen laaggeletterdheid voor personeel  

 bemiddeling tussen taalcoaches (vrijwilligers) en laaggeletterden 

 Aanbieden van budgettrainingen en -workshops voor laaggeletterden 
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3. Resultaten 

 

3.1 Bereik van laaggeletterde doelgroepen 

Hoeveel laaggeletterde mensen zijn in 2018 in Drenthe bereikt, om welke doelgroepen gaat het en wat zijn 

de ambities voor de toekomst? Alle respondenten is gevraagd hoeveel laaggeletterden zij in 2018 hebben 

bereikt met verschillende activiteiten. Het totaaloverzicht is hieronder weergegeven.  

 

Tabel 5: Aantal bereikte laaggeletterden (N = 78) 

 

 

Daarbij geldt dat de de verschillen tussen organisaties groot zijn. De spreiding ligt tussen: 

 1 en 400 bereikte laaggeletterden voor herkennen en doorverwijzen; 

 1 en 450 bereikte laaggeletterden voor taalaanbod; 

 1 en 180 bereikte laaggeletterden voor beleidsaanpakken. 

 

Daarom is  is in kaart gebracht wat het gemiddelde bereik van het aantal laaggeletterden per type 

organisatie in 2018 is. Uit tabel 6 blijkt dat met name de onderwijssector en bibliotheken veel 

laaggeletterden bereiken.  

 

Tabel 6: Gemiddelde aantal bereikte laaggeletterden per type organisatie (N = 77) 

 

956 

1407 

515 

Herkennen & doorverwijzen naar een leeraanbod

Leeraanbod (formeel, informeel, nonformeel)

Lokaal of regionaal beleid

0 20 40 60 80 100 120 140 160

 Lokaal/regionaal beleid

Herkennen en doorverwijzen

 Taalaanbod voor laaggeletterden

Bibliotheken Overheid Welzijn Onderwijs
Vrijwilligerswerk Gezondheidszorg Werkgevers Kinderopvang vve
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16%  de respondenten geeft aan dat het bereikte aantal laaggeletterden overeenkomt met de beoogde 

doelstellingen (zie tabel 7). Slechts in 6% van de gevallen heeft het bereik de doelstelling overtroffen. In 

de meeste gevallen was echter geen kwantitatieve doelstelling geformuleerd.   

Tabel 7: Aantal bereikte laaggeletterden t.o.v. doelstelling (N = 77) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Meer 5  6 

Minder 18  23 

Gelijk 12  16 

Er was vooraf geen doelstelling over aantallen geformuleerd 42  55 

 

Uit de samenstelling van de bereikte doelgroep in tabel 8 blijkt dat de laaggeletterde doelgroep die voor 

wie Nederlands niet de moedertaal is (NT2) beter wordt bereikt dan laaggeletterden met Nederlands als 

moedertaal ( NT1-doelgroep). In 40% van de gevallen blijft het bereik van de NT1-groep achter bij de 

verwachtingen (figuur 1). 

Tabel 8: Samenstelling van de bereikte doelgroep: NT1 of NT2 (N = 77) 

  %  % 

NT1   29 

NT2   71 

 

 

Figuur 1: kwam de bereikte doelgroep overeen met de verwachtingen? (N = 48) 

 

 

Ambitie 

Organisaties in Drenthe hebben de ambitie om komend jaar meer laaggeletterden te bereiken. Het gaat 

om ruim 4300 laaggeletterden in de provincie. 
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3.2 Leeraanbod 

Laaggeletterden weten niet altijd de weg te vinden naar een educatietraject en met name NT1-ers zijn een 

lastig te bereiken doelgroep. Een deel is zich bewust van de problemen met lezen en schrijven en schaamt 

zich daar vaak voor.  Maar de meeste laaggeletterden ervaren zelf geen problemen (Houtkoop, et al, 

2012). Ook gaat het deels om mensen die geen positieve schoolervaring hebben gehad (Buisman, 2017). 

Een deel van de laaggeletterden kiest daarom liever voor een non-formeel leertraject (buiten de school 

georganiseerd) zoals taalles door vrijwilligers. Of een combinatie van hulp door taalvrijwilligers en formele 

scholing.  

 

Hoeveel laaggeletterde volwassenen hebben in 2018 -ongeveer- aan leeraanbod in Drenthe deelgenomen? 

Onderwijs, vrijwilligerswerk en bibliotheken bereiken gemiddeld het grootste aantal laaggeletterden, blijkt 

uit tabel 9. In de meeste gevallen gaat het om een (taal)cursus met professionele docenten, in combinatie 

met vrijwilligers (figuur 2). De focus van het leeraanbod ligt meestal niet op specifieke levensgebieden, 

maar op het leren van (taal)vaardigheden in het algemeen. Wel wordt in de lessen maatwerk toegepast. 

Laaggeletterde cursisten vinden tot slot in het grootste deel van de gevallen zelf de weg naar de 

taalaanbieder (tabel 10). 

 

 

Tabel 9: Gemiddeld aantal deelnemers aan leeraanbod in 2018 per type organisatie 

Type organisatie Gemiddeld aantal deelnemers 

Onderwijs 194 

Welzijn 62 

Bibliotheken 124 

Gezondheidszorg 12 

Vrijwilligerswerk 98 

Overheid 38 

Werkgevers 26 

 

 

 

 

Figuur 2: Organisatie van het taalaanbod (N = 22) 
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Tabel 10: Hoe hebben laaggeletterde deelnemers het leeraanbod gevonden? (N=18)  

Antwoord  % van antwoorden % 

Deelnemer is naar uw organisatie doorverwezen door een andere 

organisatie 
  23 

Deelnemer heeft uw organisatie zelf gevonden   65 

Deelnemer heeft u zelf actief geworven   12 

 

 

Het is voor volwassenen met lage basisvaardigheden niet altijd gemakkelijk om zelf de weg naar een 

passend leeraanbod te vinden. De omgeving speelt daarom een belangrijke rol in het herkennen en 

doorverwijzen van deze groep naar een geschikt aanbod. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het klantreisonderzoek 

van laaggeletterde volwassenen dat in Drenthe is uitgevoerd. Het bereiken van deze doelgroep vraagt een 

gezamenlijke inspanning van overheid, onderwijs, werkgevers en maatschappelijke organisaties: zij spelen 

een belangrijke rol in het herkennen en doorverwijzen laaggeletterden, bijvoorbeeld als werkgevers van 

laaggeletterden of als dienstverlener die -bijvoorbeeld aan het loket- met de laaggeletterde doelgroep in 

aanraking komt.  

 

Verschillende organisaties zijn daarom betrokken bij het doorverwijzen van laaggeletterden in Drenthe. Uit 

tabel 11 blijkt dat laaggeletterde groepen het vaakst worden doorverwezen naar taalpunten in 

bibliotheken. Een vijfde wordt doorverwezen naar formeel leeraanbod op ROC’s. 

 

Tabel 11: Type organisatie waar laaggeletterde deelnemers naar worden doorverwezen  

(N=74) 

Antwoord % van antwoorden % 

% ROC  20 

% Bibliotheek/Taalpunt  69 

% Vrijwilligersorganisatie  5 

% Anders  5 

 

De helft van de organisaties die betrokken zijn bij het herkennen & doorverwijzen van laaggeletterde 

groepen hebben dit ook vastgelegd in een (beleids)plan. Eén op de tien monitort de opbrengsten  van deze 

activiteiten. 

 

Wat werkt in de samenwerking met doorverwijzers? 

Respondenten noemen vijf (hoofd)zaken die goed werken in het doorverwijzen van deelnemers, te weten: 

https://www.telmeemettaal.nl/succesverhalen/onderzoek/professionals-drenthe-ervaren-klantreis-laaggeletterde/
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 Kies een screeningsaanpak die past bij de doorverwijzer, en maak doorverwijzers bewust van de 

meerwaarde zien van de aanpak van laaggeletterdheid voor hun eigen dagelijkse praktijk (beter lezen 

en rekenen kan helpen bij het aanpakken van schulden, vinden van werk of bevorderen van 

therapietrouw). Doorverwijzers zoals huisartsen of wijkteams moeten niet het idee krijgen dat ze er 

nog een taak bij krijgen. Iedereen moet een duidelijk beeld hebben van zijn/haar rol in de 

samenwerking. 

 Blijf dicht bij de belevingswereld van de laaggeletterde, vraag welke ondersteuning gewenst is en leg 

daarbij de verbinding met dagelijkse problemen waarbij werken aan basisvaardigheden  kan helpen 

om die te verbeteren (zoals online belastingaangifte doen, voorlezen aan (klein)kinderen). 

 Spreek mensen niet aan als laaggeletterd: het is voor een deelnemer bijvoorbeeld makkelijker om aan 

anderen te vertellen dat hij/zij naar een avondschool gaat. Mensen schamen zich vaak: met een focus 

op taalles wordt voorbij gegaan aan de eigenwaarde van de deelnemer. 

 Outreachend werken, waarbij ingezet wordt op persoonlijk contact, warme overdracht en vertrouwen 

tussen doorverwijzer en deelnemer. Zorg dat mensen snel worden doorverwezen om uitval tegen te 

gaan en neem ze -zeker in het begin- bij de hand. 

 Samenwerking met netwerkpartners (zoals taalaanbieders en sociale teams / welzijnsorganisaties) om 

een integrale aanpak over de organisatiegrenzen (en beperkingen) heen. 

 

En wat merkt minder goed? 

Daarentegen werken de volgende drie (hoofd)zaken volgens de respondenten minder goed: 

 Concurrentie tussen organisaties die zich bezighouden met de aanpak van laaggeletterdheid. Dat 

zorgt voor weinig eigenaarschap als het gaat om samenwerking en doorverwijzing tussen 

organisaties. 

 Dwang (verplichte deelname aan cursussen). Mensen moeten er zelf de meerwaarde van inzien om 

met basisvaardigheden aan de slag te gaan een taaltraject vol te houden (intrinsieke motivatie). 

 Te lang wachten op doorverwijzen, waarbij niet duidelijk is waar de deelnemer terecht komt. 

 

 

3.3 Werving 

Laaggeletterden zijn een lastig te bereiken doelgroep. Laaggeletterdheid is daarmee een maatschappelijk 

probleem, dat niet vanuit het onderwijs alleen kan worden opgelost. Om laaggeletterde doelgroepen te 

bereiken, zijn wervingsactiviteiten essentieel.  

Volgens 54% van de respondenten  zijn er in 2018 in Drenthe specifieke wervingsacties opgezet om 

laaggeletterde groepen te bereiken en daarbij ging het gemiddeld ging het om drie wervingsacties per jaar 

per organisatie. Uit tabel 12 blijkt dat  wervingsacties met name op de brede doelgroepen NT1 en NT2 

gericht zijn. De focus ligt minder vaak op de werving van specifieke laaggeletterde groepen zoals jonge 

moeders of zorgclienten. Wekenden en werkzoekenden worden wel vaker specifiek geworven. Het 

opzetten van specifieke wervingsacties voor specifieke doelgroepen met verschillende behoeften, kan een 

kansrijke aanpak zijn. Ouderen kunnen bijvoorbeeld moeite hebben met het lezen van de bijsluiter van een 
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medicijn. Voor werkzoekenden kan online solliciteren een drempel zijn. Soms zal een formele taalcursus de 

juiste weg blijken, in een ander geval een digitaal aanbod of ondersteuning door vrijwilligers. 

 

Tabel 12: Soorten laaggeletterde doelgroepen voor wervingsacties   (N 27) 
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Uit figuur figuur 3 blijkt dat in Drenthe een breed palet aan organisaties worden betrokken bij 

wervingsactivitetien. Er wordt vaak  samenwerkt met gemeenten, taalhuizen, bibliotheken, Stichting Lezen 

& Schrijven en de welzijnssector. Uit de monitor komen wel duidelijke verschillen tussen gemeenten naar 

voren: in een aantal gevallen beperkt het netwerk zich tot een aantal ‘kernpartners’: gemeente, 

bibliotheken en taalaanbieders. Met name de samenwerking met partners die laaggeletterden herkennen 

en doorverwijzen kan in sommige gevallen versterkt worden. 

 

Figuur 3: Samenwerking tussen organisaties bij wervingsactiviteiten (N = 27) 

 

De (media)middelen die hier vaak worden ingezet zijn social media, taalaambassadeurs, websites en huis-

aan-huisbladen (zie tabel 13). De mon-op-mond reclame wordt het meest gebruikt (in 78% van de 

gevallen). 

 

 

Tabel 13: (Media)middelen die vaak worden ingezet voor werving    

Antwoord  % 

Sociale media (facebook, twitter)  47 

Mond-op-mond reclame  78 

Taalambassadeurs  47 

Website  47 

Lokale radio/televisie  17 

Huis-aan-huisbladen  47 

Anders  39 
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Iets meer dan de helft van de respondenten (53%) geeft aan dat zij de opbrengsten van 

wervingsactiviteiten monitoren. Succesvolle wervingsmiddelen zijn mond-op-mondreclame en de inzet van 

taalambassadeurs (zie tabel 14).  

 

Tabel 14: Succesvolle wervingsmiddelen (N = 29) 

Antwoord Totaal  % 

Social media (facebook, twitter) 3  18 

Mond-op-mond reclame 12  71 

Taalambassadeurs 4  24 

Website 0  0 

Lokale radio/televisie 1  6 

Huis-aan-huisbladen 3  18 

 

Wat werkt goed in de werving? 

 mond-op-mondreclame via vrienden of collega’s 

 persoonlijke benadering 

 Laagdrempelig en benaderbaar aanbod. 

 door inzet van taalambassadeurs en mensen die de doelgroep kennen, spreek je mensen vaker 

persoonlijk aan met een groter bereik tot gevolg 

 

Wat werkt minder goed in de werving (knelpunten)?  

 Het vervolgtraject (toeleiding naar een (taal)aanbod bestendigen is lastig. 

 huis-aan-huis bladen en folders: de doelgroep leest meestal de krant niet 

 digitale en sociale media platforms waar de doelgroep niet te vinden is. 

 de juiste koppeling tussen vraag en aanbod is lastig 

 verplichtend karakter van een leertraject vanuit de gemeente, + eigen kosten voor de deelnemer voor 

een leertraject  
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Aan respondenten is tot slot de vraag voorgelegd opwelke vindplaatsen kansrijk zijn om laaggeletterden te 

werven  (figuur 4). 

 

Figuur 4: Overzicht vindplaatsen voor laaggeletterde deelnemers (N = 61) 
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4. Conclusies 

 

In deze rapportage zijn de eerste resultaten van het monitoronderzoek aanpak van laaggeletterdheid in 

Drenthe weergegeven. Het gaat hier om een overall-rapportage: daarnaast zijn specifieke cijfers per 

gemeente in kaart gebracht. Deze zijn samengevat in de geletterde kaart van Drenthe, en te vinden op 

www.naareengeletterddrenthe.nl  

 

Bereik 

Organisaties in Drenthe zijn actief in het bereiken van laaggeletterde deelnemers en hebben een duidelijke 

ambitie om in 2019 meer laaggeletterden te bereiken. Het afgelopen jaar bleef met name het bereiken van 

de NT1-doelgroep achter bij de eigen verwachtingen: in heel Drenthe geldt dat de NT2- doelgroep beter 

wordt bereikt dan de NT1-groep. Ook is nog niet in alle gemeenten een divers netwerk van 

samenwerkingspartners actief. in een aantal gevallen beperkt dit zich tot een aantal ‘kernpartners’: 

gemeente, bibliotheken en taalaanbieders. De samenwerking met partners die laaggeletterden herkennen 

en doorverwijzen kan in sommige gevallen versterkt worden. 

 

Kansen voor het versterken van de aanpak: 

Probeer het netwerk met samenwerkingspartners uit te breiden die kunnen helpen om groepen 

laaggeletterden te herkennen en door te verwijzen. Focus daarbij scherper op specifieke groepen die je 

wilt bereiken (zoals Nederlandstalige ouderen, jonge moeders, werkzoekenden) en monitor de opbrengsten 

per doelgroep. Dat maakt het mogelijk om de aanpak per doelgroep te evalueren en bij te stellen, en te 

leren van de successen. 

 

Leeraanbod 

In vrijwel alle gemeenten in Drenthe kunnen volwassenen terecht voor ondersteuning op het gebied van 

basisvaardigheden, zowel door middel van formele cursussen als informeel of nonformeel leeraanbod. Het 

aanbod van trajecten focust met name op taal, daarnaast wordt ondersteuning voor het verbeteren van  

digitale vaardigheden en enkele rekencursussen aangeboden. Er wordt nog relatief weinig verbinding 

gelegd met specifieke levensdomeinen in het leeraanbod (zoals werk, gezin, gezondheid).  

 

Kansen voor het versterken van de aanpak: 

Probeer naast taallessen ook meer geïntegreerde trajecten aan te bieden waarbij taal, rekenen of digitale 

vaardigheden worden gerelateerd aan een ander levensdomein. Een geïntegreerd taalaanbod kan ervoor 

zorgen dat mensen eerder aan een taaltraject deelnemen doordat het ‘taaldoel’ niet expliciet voorop staat 

en de schaamte om op latere leeftijd aan taalles deel te nemen dan minder zichtbaar is. Een voorbeeld is 

een leertraject formulieren invullen. Vervolgens kan tijdens dit leertraject bekeken worden of men 

taalproblemen heeft en kunnen mensen doorverwezen worden naar een intensiever taaltraject.  

 

Ook kan het proces van doorverwijzing naar een leeraanbod geoptimaliseerd worden. Er worden 

bijvoorbeeld naar verhouding weinig laaggeletterde volwassenen doorverwezen naar een taalcursus op een 

http://www.naareengeletterddrenthe.nl/
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ROC: veel mensen vinden zelf de weg daar naartoe. Uit het Klantreisonderzoek blijkt dat de doelgroep 

vaak drempels ervaart en het lang kan duren voordat mensen op de juiste plek terecht komen. Er zijn dan 

ook verbeteringen mogelijk als het gaat om doorverwijzen van laaggeletterden naar taalaanbod: het voor 

laaggeletterde volwassenen bijvoorbeeld vaak niet duidelijk is wat de vervolgstappen zijn en ze voelen zich 

daar onvoldoende in ondersteund. Voor een goede ketenaanpak is snelle actie, een warme overdracht en 

contact blijven houden van belang. Dat vraagt volgens deelnemers aan het onderzoek ook om een 

integrale aanpak over organisatiegrenzen (en beperkingen) heen. 

 

Werving 

In alle gemeenten in Drenthe worden wervingsactiviteiten ondernomen om laaggeletterde deelnemers te 

kunnen bereiken. Wervingsmiddelen die goed werken in de provincie focussen op een persoonlijke 

benadering, de inzet van taalambassadeurs, het 'via-via' netwerk en mond-op-mondreclame. Werving via 

digitale kanalen heeft niet altijd het gewenste effect. Op het gebied van werving liggen volgens 

respondenten nog veel kansen voor verbetering. Ook hier geldt dat -naast wervingsactiviteiten voor brede 

doelgroepen NT1 en NT2- meer gefocust kan worden op specifieke groepen. Goede voorbeelden daarvan 

in Drenthe zijn specifieke acties gericht op huurders, thuiszorgcliënten, jonge moeders, werknemers en 

werkzoekenden. Om uit te vinden wat werkt voor welke doelgroep en hierop te kunnen sturen is het van 

belang om zelf te monitoren welke wervingsactiviteiten wel of niet succesvol zijn, en waarom.  

 

  

https://www.telmeemettaal.nl/wp-content/uploads/2019/01/De-Klantreis-van-de-Laaggeletterde-De-Processpecialisten.pdf
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Het is inmiddels al meer dan twee 
jaar geleden dat mijn vakgroep 
de tanden zette in ‘Overerfbare 
armoede’. In het begin moest het 
onderzoek georganiseerd worden en 
moest er geld voor komen. In innige 
samenwerking met bestuurder 
Johan  Brongers van de Tintengroep 
hebben we daarvoor contact gezocht 
met de provincies Groningen en 
Drenthe. Het was tegelijkertijd 
ook het begin van de Alliantie. 

Eén van onze argumenten was dat 
er niet alleen te weinig kennis is 
over armoede en vooral overerfbare 
armoede, maar dat ook de aandacht 
ervoor ontbreekt. Met onderzoek 
en samenwerking met belangrijke 
partijen zouden we veel vooruitgang 
kunnen boeken, zo was onze stelling. 
Daarbij kon ik er op wijzen dat we ook 
in andere dossiers vaak goed in staat 
zijn om steeds weer maatschappelijke 
aandacht voor een onderwerp uit te 
lokken. Dat is ons bijvoorbeeld goed 
gelukt bij het onderwerp breedband 
op het platteland. Naast wetenschap
pelijke productie hebben we jarenlang 

Reuring
het ontbreken van goed internet op 
het platteland steeds weer op de 
agenda kunnen zetten. Gevolg is dat 
het grootste deel van het platteland 
van Nederland inmiddels goed internet 
heeft of dat het er aan komt. Bij een 
ander onderwerp, bevolkingskrimp, 
hebben we geregeld aandacht kunnen 
vragen voor de positie van de blijvers. 
De meeste mensen in krimpgebieden 
gaan namelijk niet weg, maar blijven er 
gewoon wonen. En inderdaad, zo lang
zamerhand begint bij overheden en 
anderen door te dringen dat aandacht 
voor de blijvers, hun motieven en hun 
wensen, misschien meer zoden aan 
de dijk zet dat het focussen op nieuwe 
inwoners of vertrekkers.
Kortom, zoiets wilden we ook voor 
overerfbare armoede. En ik durf te 
zeggen, we maken goede vorderingen. 

De Alliantiepartijen warmen het 
onderwerp steeds weer op, elk op hun 
eigen manier. De persconferentie bij 
de aftrap en de twee congresmiddagen 
die georganiseerd zijn hebben veel 
aandacht gekregen. Ons onderzoek 
haalde vanaf de eerste dag de krant 

en radio en tv, en dat herhaalt zich met 
regelmaat. Hoge bazen uit Den Haag 
komen naar hier omdat ze het initiatief 
van de Alliantie zo goed vinden, en ook 
dat trekt weer pers en aandacht. De 
factsheets die CMOStamm periodiek 
uitbrengt op basis van door ons aan
geleverde gegevens worden breed 
verspreid en belanden in de pers. 

En sinds een poosje werken we volop 
samen met Dagblad van het Noorden 
op dit onderwerp. Het Dagblad heeft 
geld uit een perspot losgepeuterd om 
stevig aandacht te geven aan het 
fenomeen armoede. In weekendbijlages 
en met een uitgebreide website   
(www.uithetmoeras.nl) wordt ingegaan 
op armoede, met name in de Veenkolo
niën. En op die website hebben wij een 
eigen knop, waar onder onze schrijfsels 
en presentaties te vinden zijn. Er is dus 
volop reuring rond armoede en overerf
bare armoede in de Veenkoloniën. Een 
probleem moet eerst aandacht krijgen 
voordat het kan worden opgelost.

Prof.dr. Dirk Strijker
RUG-faculteit Ruimtelijke  Wetenschappen

Ambitie leerkring 
In het plan van aanpak over de 
leerkringen staat de ambitie als volgt 
verwoord: het voorkomen, vermin
deren en verzachten van gevolgen 
van overerfbare armoede in de Veen
koloniën. Vraag die centraal stond in de 
leerkringen luidde: hoe kunnen we met 
een effectieve en sluitende, integrale 
aanpak gericht op empowerment 
de vicieuze cirkel van overerfbare 
armoede doorbreken? 

De opbrengsten
De belangrijkste opbrengst van de 
leerkringen is de lokale agendering van 
het thema en het verbinden van lokale 
partijen in Assen en Stadskanaal. In 
beide gemeenten zijn stappen gezet 
in het integraal samenwerken. Wat 
betreft de kennis en vaardigheden 
van deelnemers: afhankelijk van het 
kennisniveau van de deelnemers is 
aannemelijk dat kennis en vaardighe
den zijn toegenomen. Voor sommigen 

was de ingebrachte kennis nieuw en 
een eyeopener, voor anderen leek het 
bekende kost. Deelnemers uit jeugd 
en gezondheidszorg zijn bijvoorbeeld 
geschrokken over wat armoede met 
kinderen doet. Ze geven aan sensitiever 
te zijn voor signalen en beter weten 
hoe te handelen. Op het jaarlijkse 
congres van de  Alliantie in november 
2018 in Winschoten werden als 
opbrengsten genoemd: “Ik snap nu dat 
we echt mensgericht moeten werken, 
we denken en doen veel te veel uit 
systemen” (beleidsambtenaar Stads
kanaal), “Luisteren, dat is zo belangrijk, 
dat je gehoord wordt en als mens 
wordt gezien. Ik ben blij dat ik door 
mijn verhaal te doen dit duidelijk heb 
mogen maken” (ervaringsdeskundige 
Stadskanaal), “We hebben nu allemaal 
goed zicht op de sociale kaart. En mij en 
mijn collega’s is duidelijk geworden wat 
de impact van armoede is op gezinnen 
en kinderen. Wij zijn hier sensitiever 
op geworden. Mij is het nog te veel bij 
uitwisselen gebleven. Ik ga me er hard 
voor maken dat we in de doestand 
komen” (leidinggevende Cosis Assen). 
De groepen geven in beide gemeenten 

aan zelfstandig door te gaan. In de 
praktijk moet blijken in hoeverre zij nu 
in staat zijn binnen bestaande context 
anders te gaan werken en in te zetten 
op verbetering en vernieuwing. Voor 
het ontwerpen, implementeren en 
evalueren van effectieve interventies 
is onvoldoende tijd en ruimte geweest: 
dit hangt daarnaast nauw samen 
met spoor C en daarvoor moet het 
onderzoek van de RUG eerst een paar 
stappen verder zijn. In de leerkringen 
is meer bewustzijn (urgentiebesef) en 
bereidheid (willen) ontstaan om het 
vraagstuk aan te pakken. Er kan in een 
vervolg meer ingezet worden op ver
mogen (kunnen) en kracht (durven). Al 
met al is theoretische (o.a. “wat werkt” 
principes), professionele en ervarings
deskundige kennis over armoede/
schulden gedeeld en gebundeld. En 
daarmee een basis gelegd qua kennis 
en netwerk om in gezamenlijkheid ver
der te werken aan dit taaie vraagstuk.

Het volledige evaluatierapport en de 
aanbevelingen lezen? 
https://armoedegroningen.nl/
projecten/alliantievankracht/

Vervolg van pagina 1
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10 oktober 2019 • Congres
BEN JIJ ER OOK BIJ? VOOR MEER INFORMATIE KIJK OP ARMOEDEGRONINGEN.NL

Dagblad van het Noorden lanceerde 
in februari het project ‘Uit het 
 Moeras’. Journalist Maaike Borst ver
telde al over het project tijdens het 
congres van de Alliantie van Kracht 
in november 2018. De verhalen zijn 
nu te lezen op www.uithetmoeras.nl   

Uit het Moeras vertelt familie
geschiedenissen uit de Groningse 
en Drentse Veenkoloniën. Deze 
familiegeschiedenissen zijn te lezen 
op de website en verschijnen in het 
Dagblad van het Noorden. Het zijn 
verhalen van verschillende generaties 
uit één familie: van overgrootopa tot 
achterklein dochter. De intentie van het 
project is het onderzoeken wat afkomst 

Uit het moeras
met iemand doet. Is het een moeras 
dat vastzuigt of een rijke bodem om uit 
te putten?

Tijdlijn
Maaike Borst: “Dit jaar verschijnen er 
regelmatig nieuwe familieverhalen op 
www.uithetmoeras.nl en in de krant. 
Op de website plaatsen we de artikelen 
op een tijdlijn – aangevuld met historie 
uit het gebied – zodat we de individuele 
verhalen in een bredere context plaat
sen. Op basis van reacties van lezers 
kijken we ook naar wat voor extra 
artikelen rond de familieverhalen nodig 
zijn  bijvoorbeeld om achtergronden 
te schetsen over het imago van de 
Veenkoloniën.

Stem geven
Het doel van het project is tweeledig. 
We vinden het belangrijk om mensen 
die niet vaak gehoord worden een 
stem te geven. Niet om ze even iets te 
laten roepen, maar ze te laten vertellen 
wat belangrijk is in hun leven. Dat 
willen we ook weten van hun ouders 
en kinderen, want een mens staat 
nooit op zichzelf. Daarnaast willen we 
de verhalen vertellen achter de kille 
cijfers over armoede en achterstand 
en achter het hardnekkige imago. 
Hoe ingewikkeld, mooi, moeilijk, leuk, 
zwaar of gewoontjes is het leven in 
de Veenkoloniën daadwerkelijk, aldus 
Maaike Borst.

http://www.armoedegroningen.nl
http://www.uithetmoeras.nl


Alliantie Kinderarmoede 
Nederland
Op 26 maart is in Den Haag de Alliantie Kinderarmoede 
Nederland gelanceerd. De Alliantie Kinderarmoede 
is ontstaan vanuit een samenwerking tussen Missing 
Chapter Foundation, Alles is Gezondheid en het 
 Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ). Zij geloven 
dat kinderarmoede alleen aangepakt kan worden 
wanneer er sprake is van gezamenlijk verantwoorde
lijkheid onvoorwaardelijk inzet. Met de Alliantie Kin
derarmoede worden organisaties uit alle hoeken van 
de samenleving bij elkaar gebracht om samen nieuwe, 
creatieve en slimme oplossingen te bedenken voor de 
aanpak van kinderarmoede. Iedere organisatie neemt 
hierin haar aandeel waarmee impactvolle stappen 
gezet kunnen worden om de effecten van kinder
armoede terug te brengen naar nul. Het uitgangspunt 
daarbij is luisteren naar de wensen van de kinderen en 
de gezinnen.

1 op de 9 kinderen ( in de Veenkoloniën 1 op de 7 kinderen) 
lijden onder de directe effecten van kinderarmoede Dit 
zorgt voor gezondheidsklachten op langere termijn, ook de 
geldzorgen van ouders zorgen voor stress bij kinderen. Er 
is daarnaast een risico op sociale uitsluiting, door het niet 
deelnemen aan sociale activiteiten om financiële redenen. 

Laurentien van Oranje, oprichter Missing Chapter Foun
dation, is blij met de unieke bijdrage van de meer dan 100 

partners: “De kracht van deze alliantie is de verbinding 
tussen heel veel initiatieven. Alleen door nauwe samen
werking, juist ook met andere allianties en coalities, kunnen 
we armoede van kinderen in gezinnen duurzaam aanpak
ken. En uiteraard denken kinderen steeds mee en luisteren 
we goed naar hun inzichten, gevoelens en ideeën.”

De Alliantie van Kracht heeft zich natuurlijk ook aan
gesloten bij dit initiatief. In de Veenkoloniën groeien bijna 
7000 kinderen op in armoede. Meer informatie over de 
Alliantie Kinderarmoede is te vinden op 
www.alliantiekinderarmoede.nl.

De eerste stappen worden gezet 
Supermarktketen Aldi streeft ernaar dat geen enkel kind 
met honger in de klas zit en gaan uiterlijk 2020 vanuit 
winkels brood doneren aan scholen. Menzis gaat zich 
inzetten om een regeling aan te bieden aan 1200 bij 
Menzis ingeschreven gezinnen in de bijstand, met in totaal 
1720 kinderen, die kampen met zorgpremieschulden. 
Die regeling houdt in dat met deze gezinnen haalbare 
afbetalingsregelingen tot stand komen, zodat na verloop 
van tijd bestaande restschulden (bij Menzis een kleine 
drie miljoen euro) bij de zorgverzekeraar kunnen worden 
kwijtgescholden.

is een samenwerkingsverband van de volgende organisaties:

http://www.alliantiekinderarmoede.nl

