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Pilot Kinderen Vooruit 
 
In uw commissievergadering van 18 februari jl. is toegezegd de uitwerking van het voorstel inzet extra middelen 
WWB armoedebestrijding nader te bekijken, ook in relatie tot de vormgeving van het jeugdbeleid.   
 
De middelen zijn ingezet voor vier elementen; de pilot Kinderen Vooruit, subsidie aan de Stichting Leergeld, 
verhoging van de premiebijdragen voor de collectieve ziektekostenverzekering voor minima en een uitbreiding 
van de doelgroep voor de computerregeling.  
 
De beleidsnota Back to Basics Jeugd ligt momenteel ter besluitvorming voor aan uw commissie, daarin wordt 
de relatie gelegd met de inzet van de middelen voor armoedebestrijding en (preventie) schuldhulpverlening in het 
kader van financiële zelfredzaamheid van gezinnen en meedoen van kinderen.  
 
Ten aanzien van de pilot Kinderen Vooruit wordt hierna nog specifiek beschreven op welke wijze in de 
uitvoering de relatie met jeugd en onderwijs is gelegd.  
 
De uitwerking 
De Pilot Kinderen Vooruit is begin juni 2014 verder vormgegeven samen met het Platform Minima en specifiek 
met de Formulierenbrigade, Stichting Leergeld, Werkgroep Opvang Statushouders en Maatschappelijk Werk. 
Recent heeft ook de Diaconie zich expliciet bij de pilot aangesloten. Daarnaast maakt 't Loket en het cluster 
sociale zaken deel uit van de Pilot. Deze organisaties kunnen via een vastgesteld formulier een verzoek indienen. 
Indien het verzoek akkoord wordt bevonden in het speciale casusoverleg, wordt de aanvraag door sociale zaken 
afgehandeld.  
 
De Pilot is gepresenteerd in het Onderwijs Platform Gemeente Goirle (OPGG). Een afgevaardigde uit het OPGG  
heeft ook deelgenomen aan de uitwerking van de Pilot. Besloten is dat de scholen met name signaleren en 
doorverwijzen naar 't Loket en/of Stichting Leergeld. 
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Samen met de voorzitter van het platform minima en met ondersteuning van Mainframe, heeft de 
Jeugdgemeenteraad onderzoek gedaan naar wat kinderen zelf belangrijk vinden om 'mee te kunnen doen'. De 
Jeugdgemeenteraadsleden hebben aan de hand van een voorlichtingsfilmpje over armoede onder kinderen in 
Goirle, met hun klasgenoten gesproken over het onderwerp en daarna collages gemaakt met foto's van 
voorwerpen die kunnen bijdragen aan 'meedoen'. Opvallende conclusie was dat het onderwerp armoede in 
Goirle of armoede in Nederland niet eerder op de scholen is besproken. Er zijn wel themaweken over 
bijvoorbeeld armoede in derdewereldlanden of gezond eten, maar armoede in de eigen omgeving is geen thema. 
In het preventieplan schuldhulpverlening, waar momenteel door de gemeente Goirle aan gewerkt wordt, is onder 
andere daarom voorlichting op scholen expliciet als onderdeel opgenomen.  
 
Voor 2014 is incidenteel € 15.000,00 beschikbaar gesteld, specifiek voor de pilot. Het college heeft eerder 
besloten een eventueel restant van dit bedrag over te hevelen naar 2015 om zo de pilot voldoende kans te 
geven te groeien. Er zijn tot nu toe zes verzoeken binnen gekomen. De verzoeken komen van de diverse 
organisaties (1 x Maatschappelijk werk, 1 x 't Loket/WOS, 1 x Formulierenbrigade, 3 x Sociale Zaken). Drie zijn 
toegekend, één is nog in behandeling, één is niet tot een aanvraag gekomen en één is buiten de Pilot en via de 
reguliere bijzondere bijstand toegekend, vanwege de aard van de kosten). Totaal is tot nu toe € 1.400,00 
uitgegeven. De verwachting is dat het aantal verzoeken de komende tijd zal toenemen, omdat de eerste 
resultaten nu gedeeld worden en van elkaar geleerd wordt.  
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