Het ‘Venloos Pact’
Het is het jaar 2020. In Venlo kijken ze tevreden terug. Sinds 2013 is er veel ten goede veranderd
voor kinderen uit gezinnen met een minimuminkomen. De gemeente, maatschappelijke organisaties
en burgers hebben de intentie uitgesproken dat in Venlo geen enkel kind uitgesloten wordt en volop
toekomstkansen krijgt. De gemeente heeft nauwkeurig zicht op deze groep. Ze monitort de 3500
kinderen en jongeren die het betreft. Er is een sluitend geheel van voorzieningen. Een
participatieregeling die alle kinderen de gelegenheid geeft bij een sportclub of vereniging te kunnen,
zwemlesvergoedingen, een vast bedrag voor indirecte schoolkosten en een pc regeling. Nee Venlose
kinderen mogen niets te kort komen. Natuurlijk zijn er wel eens ouders die er een potje van maken,
met budgetteren bijvoorbeeld, maar de kinderen mogen daar niet de dupe van worden. Desnoods
wordt het geld voor de sportclub of het schoolreisje direct overgemaakt. Er zijn korte lijntjes met het
Jeugdsportfonds en met Stichting Leergeld. Daar kunnen als nodig een fiets of voetbalschoenen van
betaald worden. De gemeente heeft nauwlettend zicht op de 200 gezinnen waarin de kinderen extra
risico lopen omdat er sprake is van meerdere problemen. Daarover bekommeren zich integrale
teams van het maatschappelijk werk, het centrum jeugd en gezin en de gemeente. Waar nodig
worden andere disciplines ingezet en er zijn korte lijntjes naar de bijzondere bijstand en de
schuldhulpverlening. Maar ook bijvoorbeeld de leerplichtambtenaar en de wijkagent maken
onderdeel uit van het netwerk, want jongeren in Venlo krijgen niet de kans te spijbelen of voortijdig
van school te gaan. Op scholen hebben ze bewustzijnsprojecten rondom armoede en worden in
samenwerking met het centrum voor Jeugd en Gezin en de GGD voorlichtings- en
praatbijeenkomsten voor ouders gegeven over goedkoop en lekker koken en omgaan met weinig
geld. Ja in Venlo hebben ze het goed voor elkaar. In het pact staat ook de erkenning dat arme ouders
steun verdienen, dat ze het niet alleen hoeven doen. Er wordt uitgegaan van vertrouwen, niet van
wantrouwen. De ambtenaren van het zorgloket en de WMO hebben een speciale training
armoedesignalering gevolgd. Er is ook speciale gezant aangesteld die medewerkers coacht op
armoedesignalering en communicatie. In Venlo snappen ze dat je als ouders steeds de keus moet
maken uit dingen die allemaal nodig zijn. De telefoonrekening betalen of een winterjas voor de
jongste. De ouderbijdrage voldoen of de deurwaarder €50,- geven. Keuzes die geen keuzes zijn. Niet
alleen de overheid, ook de burgers in Venlo hebben compassie voor medestadgenoten die het
minder goed getroffen hebben en hun kinderen. Er is een platform van diverse maatschappelijke en
kerkelijke organisaties waarin ook ervaringsdeskundigen zitting hebben. Daaruit worden diverse
initiatieven ontwikkeld. De Voedselbank, de Kledingbank en de Ruilwinkel zijn bij het platform
ondergebracht. Medewerkers daar fungeren als antennes, om te kijken waar extra hulp nodig is. Er is
ook een Maatjesproject opgezet en een Project SchuldHulpMaatje. Er is een noodfonds dat voorziet
in acute nood. Met Kerst krijgen de arme gezinnen iets extra’s. Daarvoor zijn dan weer de
serviceclubs verantwoordelijk. Het gaat in goede harmonie. De plaatselijke Rabobank wil nog wel
eens iets extra’s doen, zoals een speeldag in de herfstvakantie en ook hebben ze de volkstuin
gefinancierd. Dit was weer een initiatief van arme gezinnen zelf. Gemeenten en organisaties zorgen
er ook voor dat er speciaal in de wijken waar veel arme gezinnen wonen, goede speelvoorzieningen
en trapveldjes zijn. Het is er schoon en veilig en er zijn gratis activiteiten op het wijkpunt. Daar is ook
een internetcafé en een muziekatelier voor jongeren. Deze ideeën kwamen van de jongerenraad die
in Venlo een aardige vinger in de pap heeft. Nee, laat Venlo maar los. De jeugd heeft daar de
toekomst!
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Instrumenten ten behoeve van Kinderen en Jongeren in Armoede
Instrumenten

Voldoende aanwezig in Venlo? Toereikend? Wat is nodig?

A. Visie op armoede
1.
2.
3.
4.
5.

De Kanteling als Kans!
Integraal beleid voor kinderen
Armoede Effect Rapportage
Beleidsmedewerkers en politici
leren armoede signaleren
Beleidsmedewerkers leren
armoedemechanismen kennen

B.

Participatie in de hele breedte

1.
2.
3.

Monitoren van arme gezinnen
Niet gebruik tegen gaan
Speciaal minimabeleid voor
kinderen:
a. Sociaal cultureel
b. Schoolkosten
c. Vervoer
d. Pc.eninternet
Samenwerken met Stichting
Leergeld, JSF en JCF

4.

C.

Hulpverlening aan arme gezinnen

1.
2.

Samenwerken met ketenpartners
Voortijdig schoolverlaten
voorkomen
Bewustwording op scholen
Korte lijntjes naar Bijzondere
Bijstand
Korte lijntjes naar
Schuldhulpverlening
Versterken van het gezin

3.
4.
5.
6.

D. Burger- en wijkinitiatieven
1.
2.
3.
4.
5.

Breed platform van burgers die
initiatieven neemt
Noodfonds instellen
Vrijwilligersorganisaties die goed
samen werken!
Veilige leefomgeving
Speelveldjes en wijk
ontmoetingsplekken voor jongeren
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