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Geacht college, 

 

 

Het PSIJ wil met klem aandacht vragen voor een integrale aanpak van het armoedebeleid. 

Dit betekent dat de concrete situatie van gezinnen als vertrekpunt genomen wordt. Om de 

vicieuze cirkel van armoede te doorbreken moet er zowel aandacht zijn voor het versterken 

van de ontwikkelingskansen van zowel ouders als kinderen. Ouders in armoede staan in de 

overlevingsstand, al hun aandacht gaat naar de zorg voor de kinderen en de eindjes aan 

elkaar knopen. Hierdoor is er geen of te weinig ruimte voor ontwikkeling op het gebied van 

studie en/of werk. Om die ruimte te creëren moeten zij ontlast worden. Informele 

ondersteuning kan in veel gevallen soelaas bieden, maar in een aantal gevallen waar 

ouders zich serieus willen wijden aan studie of werk is betaalde kinderopvang noodzakelijk. 

Wij adviseren de gemeente om in situaties waarin dit nodig is de kinderopvang te 

vergoeden. 

 

Vanuit onze ervaringen met SchoolsCool en Buurtgezinnen constateren we dat in een aantal 

gezinnen vrijwillige (huiswerk)ondersteuning van kinderen soms onvoldoende is. Het gaat hier 

om kinderen die vaak al generaties lang in armoede leven, die goede 

ontwikkelingsmogelijkheden hebben, maar door de sociaal/emotionele/economische 

omstandigheden geremd worden in die ontwikkeling. In deze situaties zou betaalde 

huiswerkbegeleiding een uitkomst bieden. Deze kosten kunnen niet opgebracht worden door 

deze gezinnen. Wij adviseren de gemeente om deze huiswerkbegeleiding te vergoeden. Met 

deze investering vergroot de gemeente de kans op succes voor deze kinderen en op het 

doorbreken van de vicieuze cirkel.  

 

Dit zijn slechts twee voorbeelden uit de werkpraktijk van SchoolsCool en Buurtgezinnen. 

Maatwerk voor ieder gezin is een must. Wij adviseren de gemeente om een niet geoormerkt 

bedrag ter beschikking te stellen, waarop professionals en vrijwillige ondersteuning 
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gezamenlijk een beroep kunnen doen om de groeikansen van ouders en kinderen in 

armoede te vergroten. 

Met vriendelijke groet, 

namens het Platform Samenleving IJsselstein 

A. Kwakkel, voorzitter 
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