Kansrijk opgroeien - Stand van zaken uitvoering Fase 1/2021 - Augustus 2021
In dit overzicht is een stand van zaken opgenomen van activiteiten die worden uitgevoerd binnen het programma. Het gaat om een beknopte
beschrijving. Achter het onderwerp staan de betrokken mensen van het programmateam en in een aantal gevallen een collega waarmee dit samen wordt
gedaan. Naast de activiteiten in dit overzicht zijn er tal van activiteiten door de partners van het programma. Deze dragen ook bij aan het voorkomen en
doorbreken van intergenerationele armoede, maar worden niet onder de directe afstemming in het programma uitgevoerd. Deze zijn niet in dit overzicht
opgenomen.

Inwonersbetrokkenheid en bewustwording
•

•
•
•
•

Brainstormsessies over benaderen van moeilijk te bereiken inwoners, o.a. met ervaringsdeskundigen.
Ervaringsdeskundigen weten als geen ander wat er nodig is en kunnen een brug slaan tussen systeemwereld en leefwereld. Zij kunnen uitleggen
waarom patronen ontstaan en op basis waarvan mensen in generatiearmoede bepaalde beslissingen nemen. Verder heeft een ervaringsdeskundige
een verbindende rol naar de gezinnen in generatiearmoede, omdat zij gemakkelijker toegang hebben tot mensen in dezelfde situatie. Een voorstel
over meer werken met ervaringsdeskundigheid wordt voorbereid.
Pilot Gezinscoaches (Regio Deal) – langdurige begeleiding van inwoners die leven in situaties waarbij armoedeproblematiek van generatie op
generatie is doorgegeven. Methodiekontwikkelingen en leren van de ervaringen. Resultaten zijn o.a. weer volgen van een opleiding. MWC, gemeente
Emmen en Hardenberg en onderzoek RUG. Zie factsheet.
Positieve gezondheid – Uitwerken wijze van gespreksvoering met inwoners over positieve gezondheid (Regio Deal) en trainen van professionals in
gespreksvoering Positieve gezondheid en nagaan wat nodig is om dit breder in te zetten (MWC, gemeente, Zorgbelang Drenthe).
Verkenning kennisbehoefte armoede en kansenongelijkheid. In samenwerking met de ontwikkeling van een dynamisch leeromgeving door de
Alliantie van Kracht. De Alliantie van kracht is het netwerk van organisaties in Drenthe en Groningen die samen willen leren hoe armoedeproblemen
die van generatie op generatie wordt doorgegeven kunnen worden doorbroken.
Workshop typologieën – door RUG/Sanne Visser met Domesta. De workshops gaan over typologieën in de praktijk van o.a. de woningcorporatie
gebruikt kunnen worden om hulp- en dienstverlening nog beter te laten aansluiten bij de leefwereld. Met deelname van medewerkers MWC en het
programmateam om daarna te komen tot een voorstel hoe dit breder kan worden ingezet.

Kansrijke start (Onderzoek Bereik en benutten voorzieningen)
•
•
•

Ambitiesessie Kansrijke start – versterken preconceptiezorg, bereiken doelgroep. Met o.a. Icare JGZ, GGD, verloskundigenpraktijk, huisarts en
kraamzorg.
Werkgroep Vechtdal participatie doelgroep VE/Kansrijke start – door met de doelgroep te verkennen of ze makkelijk en voldoende (lokale) informatie
kunnen verkrijgen over de verschillende leefstijlinterventies op de VSV website en daar nodig wordt de website daarop aangepast. In september
worden de uitkomsten van de gesprekken met de doelgroep besproken.
Verkenning uitvoeren van project Windesheim basisvaardigheden mediawijsheid – Doel is het voorkomen van intergenerationele overdracht van
beperkte digitale geletterdheid (ICT basisvaardigheden en mediawijsheid) via het versterken van de digitale geletterdheid van ouders van jonge
kinderen, waardoor een nieuwe generatie kinderen gelijke kansen heeft op gezond, veilig en kansrijk opgroeien. De bedoeling is dit project in
Schoonoord uit te voeren.
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Stimuleren talent
•

•

Initiatief samenleving - Petje af: Weekend school voor kinderen uit kwetsbare gebieden. Doel is twee weekendscholen, circa 18 kinderen per
weekendschool (zie www.petjeaf.nl/coevorden). O.a. samenwerking basisonderwijs, bedrijfsleven, voortgezet onderwijs, Fablab.
Een aantal inwoners heeft aangegeven te willen starten met een vorm van weekendschool, nl Petje af. Ze nemen het initiatief voor gesprek en het
opzetten hiervan. Subsidieaanvraag ontvangen, besluitvorming september
Fablab – bereiken kwetsbare kinderen en jongeren, mogelijkheid inzet Doemeepas georganiseerd en ingezet.

Leefstijl en bewegen o.a.
•
•

•
•

Activiteiten buursportcoaches – Uitvoering plan buurtsportcoaches met de jongeren, waaronder sport en spel op de playground, div. activiteiten rond
de Brede school, kookvlogs. Extra aandacht voor wat nodig is en werkt in contact met kinderen en hun ouders, in stimuleren van de kinderen en
effect op gezondheid.
FC Emmen Noaberschap United – FC Emmen de straat op. Een project dat liep van april t/m juni. Op meerdere vrijdagen kregen kinderen in de
basisschool leeftijd de kans om straatvoetbalwedstrijdjes te spelen onder leiding van trainers van FC Emmen. De kinderen werden in drie
leeftijdscategorieën verdeeld. In de wijk Poppenhare deden 25 kinderen mee aan dit project. Negen daarvan zaten (nog) niet op voetbal. Doel is om
meer kinderen te enthousiasmeren om te gaan sporten en/of te gaan voetballen.
Verkenning aanpak overgewicht kinderen en versterken doorverwijsketen – In gesprek met partners sport- en preventieakkoord over aanpak
overgewicht bij kinderen / scannen motorische vaardigheid in het onderwijs. Het doel is aanpak overgewicht en een goede doorverwijsketen.
Ontwikkeling activiteiten met partners Sport- en preventieakkoord.

K4K Versterken gewone leven

Op 5 scholen inzet Kansen4Kinderen Versterken gewone leven. Het gaat om het verminderen van problemen die kinderen op school hebben door
oorzaken buiten het onderwijs, zoals relatie ouders, gebeurtenissen thuis. Dit gebeurt met de inzet van preventief jeugdwerker in de context van een
provinciaal/Regio Deal project. Eerst voor 2 jaar met als perspectief om bij succes uit te breiden naar meer scholen.
Met 3 scholen van de brede school, de Parkschool, Willem Alexanderschool, Samenwerkingsverband, Regio Deal/provincie Drenthe. Bij de Willem
Alexanderschool ook inzet op de Samenlevingsgerichte school.

Laaggeletterdheid/Basisvaardigheden

•
Project Levenslied – Culturele gemeente
•
Project Bieb op school – Brede School SOM – o.a. versterken van de relatie met de wijk/ouders, start schooljaar 2021-2022.
•
verkenning met voortgezet onderwijs naar inzet op laaggeletterdheid, mede in relatie tot contact ouders.
•
Verkenning met Ondernemend Coevorden
o.a. samenwerking met stichting Lezen en Schrijven, Bibliotheek, Taalpunt.

Schoolverzuim
•

Verkenning met leerplicht naar achtergrond van verzuim - opvoedproblematiek lijkt relatief veel voor te komen bij verzuim op VO, mogelijkheden
bekijken wat te doen in leeftijd op PO. Routekaart PO gemaakt, K4K inzetten. Volgen en nagaan waar verschil ontstaat.

•

Verkenning met voortgezet onderwijs naar mogelijkheden aanpak achterliggende redenen van verzuim. Starten met uitgangssituatie in beeld brengen
VMBO.
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Minimabeleid
•
•
•

Invoering/aanpassen webwinkel – Doemeepas (februari) en Kindpakket (juli) en volgen van het bereik van inwoners
Uitwerking motie menstruatiearmoede
Verkenning Waarborgfonds problematische schulden – landelijke verkenning, uitkomst afwachten voor lokaal advies

Monitoring
•
•
•

Inrichting monitoring inhoudelijke doelstellingen – cijfers, beelden, verhalen, leerervaringen
Aanvraag gedaan bij Fonds Nuts Ohra voor ondersteuning bij verder inrichten van monitoring vooral rond ervaringen van inwoners – afgewezen, in
overleg over mogelijk alternatieve aanvraag en/of deelname aan volgende call. In het algemeen blijft benutten van financieringsbronnen aandacht
hebben.
Inrichting monitoren voortgang programma

Communicatie
•
•

Opbouw website, als één van de middelen voor kennisdeling.
Nieuwsbrief

Door Corona heeft een aantal overleggen en concretisering van aanpakken vertraging opgelopen.

Bijdrage aan Duurzame ontwikkelingsdoelen

Met het Programma Kansrijk opgroeien wordt een bijdrage geleverd aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, de Sustainable Development Goals.
Namelijk: 1. Geen armoede, 2. Geen honger, 3. Goede gezondheid en welzijn, 4. Kwaliteitsonderwijs, 10 Minder ongelijkheid.
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