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Betreft: Advies Sociale Cliëntenraad Walcheren - Kindpakket

Vlissingen, 1 juni 2017

LS,

In april werden wij geïnformeerd over de plannen voor de kindregelingen in het kader van het 
Kindpakket. Deze krijgen de vorm van een "landingspagina" bij Orionis. Met een overzicht van de 
kindregelingen, zowel Walchers als landelijk. Op relevante websites wordt naar deze pagina gelinkt. 
Deze informatie is vooral gericht op de ouders.

Voor kinderen komt er een magazine. Naar voorbeeld van het tijdschrift Dina Schrijft. Een speciale 
editie met op de jeugd gerichte informatie en vormgeving. De bedoeling is dit vóór de zomer onder 
de doelgroep te verspreiden en op diverse vindplaatsen aan te bieden. De SCW heeft tijdens het 
overleg aangeraden in dit magazine ook vouchers op te nemen. Voor bijvoorbeeld gratis toegang tot 
activiteiten

Informatie is belangrijk. Uit eerder gemeentelijk overleg met Consulting Kids is gebleken dat er veel 
behoefte is aan goede communicatie en informatie over de mogelijkheden.

De SCW noemde het voorbeeld van het Kindpakket Westland als een portal dat informatie voor zowel 
ouders als kinderen inzichtelijk maakt. Wij zouden dit op Walcheren ook graag gerealiseerd zien. 
Maar we zijn ons er tegelijkertijd van bewust dat dit een extra (financiële) inspanning vraagt. Denk 
daarbij ook aan toegankelijkheidseisen en up-to-date houden.

We begrepen tijdens het overleg dat de voorgelegde plannen een basis vormen van waaruit het 
pakket verder ontwikkeld kan worden. Daarom beschouwen we de plannen als een stap in de goede 
richting. Hierbij hebben we ook in gedachten dat Veere en Vlissingen besloten hebben aan te sluiten



bij het Jeugdcultuurfonds. Daardoor komt op heel Walcheren naast het Jeugdsportfonds ook het 
Jeugdcultuurfonds beschikbaar. Er is sprake van verruiming van de normen voor het Fonds CSO. 
Verder wordt op Walcheren gewerkt aan verbetering van (aanvraag)procedures en communicatie.

Het doel is, wat de SCW betreft, het realiseren van een volwaardig Walchers Kindpakket. We doen 
daarvoor nog een aantal aanbevelingen. We denken dat deze zowel organisatorisch als financieel 
haalbaar zijn en voor de doelgroep een belangrijk verschil kunnen maken

De SCW adviseert:

ID Kaart

-Aanvullend gratis de identiteitskaart te verstrekken aan kinderen tot 18 jaar uit gezinnen met een 
inkomen tot 130% van de bijstandsnorm, in het kader van het Kindpakket. Deze kaart is vaak nodig 
voor activiteiten op het gebied van school en sport. Het sluit aan bij het advies van de 
Kinderombudsman.

"Denk eraan dat de ID-kaart vereist is bij sommige activiteiten. Niet ieder kind heeft een 
Identiteitskaart. Sommige kinderen hebben geen geld om zo'n ID-kaart aan te schaffen, sommige 
kinderen kunnen geen kaart aanvragen vanwege het ontbreken van een verblijfsvergunning. Bij 
sommige sportverenigingen moet een kind een ID-kaart tonen om lid te worden of om officiële 
wedstrijden te kunnen spelen."

We raden aan om dit niet te laten verlopen via een vergoeding achteraf maar door gratis verstrekking 
bij het gemeenteloket. Omdat dit minder omslachtig is.

Herkenbaarheid

-De aanbeveling van de Rijksoverheid* te volgen om in verband met de herkenbaarheid vanaf de 
aanvang direct van een Kindpakket te spreken. En deze banner in de communicatie te gebruiken**:

KANSEN
vooralle
KINderen



Fietsenplan

-De Sociale Cliëntenraad Walcheren raadt aan bij het ANWB fietsenplan aan te sluiten. Kinderen uit 
gezinnen met lage inkomens krijgen een goede tweedehands fiets aangeboden. De aanvraag moet 
gebeuren via een Anbi organisatie. Daarnaast vinden we dat er gekeken moet worden naar de lokale 
mogelijkheden voor gratis jaarlijks fietsonderhoud.

Bijbanenproject:

-We vinden het bijbanenproject voor jongeren zoals dat in Groningen bestaat een interessant 
initiatief waarvoor we hier graag aandacht vragen. Jongeren hebben hierdoor een eigen bijverdienste 
en krijgen ondersteuning bij het opdoen van vaardigheden die zij later nodig hebben.

De SCW vraagt:

Of de door het Rijk (Klijnsma) voor bestrijding van kinderarmoede beschikbaar gestelde gelden 
geoormerkt zijn. Er wordt structureel 100 miljoen beschikbaar gesteld voor ondersteuning in natura 
(schoolspullen, lidmaatschap, fiets, winterjas, muziekles én muziekinstrument). Daarvan gaat 85 
miljoen naar de gemeenten. Wij hebben de indruk dat de gelden aan het algemene armoedebudget 
zijn toegevoegd. Wordt er op de doelmatigheid gemonitord?

Met vriendelijke groet,
namens de Sociale Cliëntenraad Walcheren
Marischka Duinkerken

Mercuriusweg 19 
4382 NC Vlissingen 
s.c.walcheren@zeelandnet.nl 

0118 614299 *

*Hoe maak ik de informatie over het Kindpakket op orde?

Bundel alle initiatieven van diverse aanbieders binnen uw gemeente. Bij voorkeur digitaal. Op een 
aparte website die alleen informatie bevat over het Kindpakket. Of (eenvoudiger) op speciaal 
ingericht gedeelte van de bestaande gemeentelijke website. Schrijf in begrijpelijke taal en geef vooral 
met beeld aan welke informatie waar te vinden is. En wat de bezoeker moet doen om ondersteuning 
te krijgen.



(Her)noem de ondersteuning het Kindpakket:

In de campagne wordt de ondersteuning aan kinderen die het thuis niet breed hebben Kindpakket 
genoemd. Biedt uw gemeente al deze ondersteuning? Zorg er dan voor dat het ook in al uw 
communicatie Kindpakket heet. Bent u nog bezig met het opzetten van steun? Gebruik dan van het 
begin af aan de term Kindpakket. Dit vergroot de vindkans door de doelgroep.

Bron: Kansen voor alle Kinderen - Rijksoverheid

** Orionis heeft dit advies inmiddels overgenomen.
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Date:
To:
Cc:
Subject:
Attachments:

"Sec Bestuurssecretariaat Vlissingen" <sec@Vlissingen.nl> 
7 Jun 2017 14:29:02 +0200
"gemeente@vlissingen.nl" <gemeente@Vlissingen.nl> 
"Peter van der Meer" <p.van.der.meer@middelburg.nl> 
FW: Advies Sociale Cliëntenraad Walcheren - Kindpakket 
Advies SCW - Kindpakket - juni 2017.pdf

Goedemiddag,

Graag inboeken, is voor Peter van der Meer (gemeente Middelburg)

@ Peter: voor advies naar jou gestuurd (op verzoek van Sem). Wordt pas doorgestuurd naar college als jij 
je advies hebt gegeven ©

Met vriendelijke groet,

Loes Struijk
Bestuurssecretariaat gemeente Vlissingen

VLISSINGEN

Bezoekadres: Paul Krugerstraat 1 
Postadres: Postbus 3000 
4380 GV VLISSINGEN 
T (0118) 48 72 96 
E LStruijk@vlissinqen.nl

Van: Marischka Duinkerken SCW [mailto:scw.connect@outlook.com1 
Verzonden: woensdag 7 juni 2017 11:31
Aan: Sec Bestuurssecretariaat Vlissingen <sec@Vlissingen.nl>; iemeente@veere.nl; Aart van den Brink 
<a. van.den.brink@middelburg.nl>
CC: s.c.walcheren@zeelandnet.nl
Onderwerp: Advies Sociale Cliëntenraad Walcheren - Kindpakket

Geachte,

In de bijlage een advies van de Sociale Cliëntenraad Walcheren t.a.v. het college van B&W.
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Met vriendelijke groeten, Marischka Duinkerken 
Sociale Cliëntenraad Walcheren

Het algemene (kantoor) e-mailadres van de SCW is: s.c.walcheren@zeelandnet.nl 
Telefoon kantoor: 0118 614299
Inloopspreekuur: maandag- en donderdagochtend 10.00 - 12.00 uur
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De informatie verzonden in dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van 
deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Indien u dit bericht ten onrechte 
ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken maar de afzender direct te informeren door het 
bericht te retourneren en het daarna te verwijderen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding 
en/of verstrekking van de in de e-mail ontvangen informatie aan derden is niet toegestaan.


