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Geachte leden van de Burgerpanel,

Dank voor uw reactie op onze brief van 6 mei 2020. Uit uw reactie maken wij op dat u nog
vragen heeft. Wij willen uw vragen concreet beantwoorden.

Aanpak via de scholen
In uw brief adviseert u meer maatschappelijk werkers op scholen aan te stellen en om scholen
bevoegdheid te geven hier geld aan uit te geven en achteraf hierover te verantwoorden.

Wij erkennen dat het schoolmaatschappelijk werk (SMW) belangrijk is bij het verkrijgen van
een beeld van wat een kind nodig heeft. Het SMW wordt gefinancierd door de gemeente en
schoolbesturen gezamenlijk in een cofinancieringsconstructie. In totaal wordt er meer dan 10
miljoen geïnvesteerd in SMW. De gemeente investeert jaarlijks 6,1 miljoen euro. De dagelijkse
aansturing van de schoolmaatschappelijk werker ligt al bij de scholen zelf, de gemeente is
slechts kaderstellend, samen met de schoolbesturen, en bepaalt achteraf of aan de gestelde
voorwaarden is voldaan.
Schoolmaatschappelijk werk valt onder de verantwoordelijkheid van wethouder Bokhove. Op
dit moment wordt met de schoolbesturen en samenwerkingsverbanden gesproken over de
herziening van schoolmaatschappelijk werk. Deze gesprekken kunnen leiden tot wijzigingen
van de huidige werkwijze en financieringsstructuur.

Klijnsmagelden:
Klijnsmagelden:
In uw brief vraagt u wanneer kinderen geholpen worden met allerlei zaken als bedoeld met de
Klijnsmagelden. Omdat uw vraag in de vorige brief voornamelijk ging over de inzet van SMW
hebben wij ons in de beantwoording op 25 maart 2020 daartoe beperkt. De aanpak via
scholen is veel breder dan alleen het SMW.
Wij willen nogmaals benadrukken dat de gemeenteraad heeft besloten de Klijnsmagelden te
besteden via drie sporen:

Stichting Burgerpanel Rotterdam
Postbus 3226
3003 AE Rotterdam

Per e-mail: info@burgerpanelrotterdam.nl
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I. Lange termijn investering in de ontwikkeling van kinderen ter preventie van armoede
II. Korte termijn investering in het wegnemen van belemmeringen als gevolg van

armoede voor de participatie van kinderen
III. Lange termijn investering in de financiële zelfredzaamheid en de preventie van

schulden bij gezinnen.

Het eerste spoor is het meest van toepassing op scholen. Deze investering bestaat uit het
versterken van sociaal-emotionele competenties van kinderen met theoretisch goed
onderbouwde en bewezen effectieve interventies. Uit onderzoek blijkt dat naast ondersteuning
op materieel gebied ook het versterken van sociaal emotionele competenties cruciaal is voor
kinderen die in armoede opgroeien. Het versterken van sociaal-emotionele competenties zorgt
ervoor dat de risico’s die armoede veroorzaken in de ontwikkeling van kinderen beperkt
worden. De interventies die hiervoor gebruikt worden zijn Taakspel, Alles Kidzzz,
Kanjertraining. Deze worden ingezet op en via scholen (onder meer via het SMW), het
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en andere partners die werken in de wijk. De
wijkprogrammering maakt het mogelijk deze interventies in te zetten in wijken waar armoede
en financiële problematiek het grootst is.

Aanpak via artsen en CJG’s
U adviseert huisartsen faciliteiten en mandaat te geven om gesignaleerde armoede direct te
bestrijden zonder alleen maar door te verwijzen. Het is ons onduidelijk welke activiteiten artsen
zouden moeten ondernemen bij het direct aanpakken van armoede. Soms is het nodig dat
iemand een baan vindt, dat er een scheiding wordt uitgesproken of een schuld wordt afgelost.
Artsen kunnen deze problemen niet direct oplossen.

Bij sommige huisartsenpraktijken zijn praktijkondersteuners huisartsen (POH) Jeugd & Gezin
aanwezig. Deze ondersteuners bieden direct kortdurende hulp aan het gezin of het kind
binnen de huisartsenpraktijk. Als er meer of andere hulp nodig is kunnen zij namens de
huisarts hulp inschakelen van wijkteams, specialistische (jeugd)ggz en het preventieve
wijknetwerk (voor jeugd en volwassenen). Hiermee is er laagdrempelige hulp binnen de
huisartspraktijk passend binnen hun taken en verantwoordelijkheden en een adequate
verbinding met andere vormen van hulp en ondersteuning.

U stelt ook dat CJG’s alleen maar doorverwijzen. Het CJG blijft, tot de 18e verjaardag
betrokken bij een kind en verwijst niet alleen maar door.

Net als de praktijkondersteuners bij de huisarts kan de jeugdverpleegkundige of jeugdarts bij
het CJG zelf ondersteuning bieden óf andere partijen inschakelen indien nodig.
Het CJG heeft de monitorrol voor alle kinderen van 0-18 jaar en houdt kinderen vanaf hun
geboorte continu in beeld en volgt longitudinaal hun ontwikkeling. Het CJG monitort dus ook
op het moment dat er tijdelijk is opgeschaald naar het wijkteam en het kind/gezin zwaardere
hulp ontvangt. De jeugdarts en de jeugdverpleegkundigen van het CJG zijn net als de huisarts
een vertrouwd persoon voor het gezin en zij zijn getraind gesprekken met ouders en kinderen
te voeren over alle soorten problematiek die een belemmering vormen voor de gezonde en
veilige ontwikkeling van het kind.
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Stichting Meedoen
Uw derde advies is een verdubbeling of verdrievoudiging van een organisatie als Stichting
Meedoen. Dit advies nemen wij niet over. In de huidige collegeperiode is hier geen structureel
budget voor.

Stichting Meedoen is slechts één van de voorzieningen die we in de stad hebben om kinderen
gelijke kansen te bieden door hen mee te laten doen. Een andere voorziening is bijvoorbeeld
het Jeugdtegoed. Uit het onderzoek van het Nibud is gebleken dat gezinnen met een laag
inkomen en met kinderen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar relatief vaker met tekorten kampen.
Daarom is het Jeugdtegoed verhoogd voor deze groep en de inkomensgrens verschoven van
110 naar 130% Wettelijk sociaal minimum.

Nogmaals dank voor uw reactie. In deze brief hebben wij antwoord gegeven op uw vragen en
een toelichting gegeven hoe we met uw advies omgaan. Hiermee willen wij de briefwisseling
over dit onderwerp afronden.

Met vriendelijke groet,

Michiel Grauss
Wethouder Armoedebestrijding, Schuldenaanpak en Informele Zorg


