
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(hoofddoelen aangegeven, 
Vaak meerdere relaties) 
 
     
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strategi
sche 

Doelstel
lingen 

  

Operati
onele 

Doelstel
lingen 

 

Visie 

1. Ouders, omgeving en professionals 
zijn zich meer bewust van hun invloed op 
kinderen in alle fases van hun kindertijd 
en weten beter te handelen om 
armoedeproblematiek te herkennen en 
intergenerationele armoede te 
doorbreken. 
 

2. Meer kinderen die opgroeien 
in armoede worden op school, 
in hun omgeving en vrije tijd 
gestimuleerd om hun talenten 
te ontdekken en te ontwikkelen 
en groots te dromen. 
 

5. Meer gezinnen 
hebben hun financiële 
situatie op orde en 
kunnen beter omgaan 
met de beschikbare 
financiën. 

1 a.  
90 % van een 
nader te 
bepalen 
groep 
professionals 
herkent 
armoedepro-
blematiek. 
 
 

1 b. 
Professionals 
bereiken 
kinderen die 
leven in een 
situatie met 
armoedeprobl
ematiek en 
hun omgeving 
beter. 
 

1 en 2 c. 
Ouders, 
omgeving en 
professionals 
zijn beter in 
staat te 
handelen 
rond 
armoede-
problematie
k. 

 

4 c en 5 a. 
De basis-
vaardig-
heden van 
(jong)volw
assen 
inwoners 
verbeterd. 
  

2 a. 
Kinderen 
worden in 
hun school-
omgeving 
meer 
gestimuleer
d om hun 
talenten te 
ontdekken. 

 

Kansrijk opgroeien, 
voorkomen en doorbreken van intergenerationele armoede 

 
Wij willen het verschil maken voor kinderen, van baby tot jongvolwassene, die in situaties leven waarin armoedeproblematiek van generatie op generatie wordt doorgegeven. Ouders willen hun 
kinderen betere kansen geven, maar dit kunnen zij niet alleen. De hele omgeving moet zich bewust zijn van de invloed van armoede en de mogelijkheden om dit te doorbreken. Als 
professionele organisaties willen we samen leren van en met de kinderen, hun ouders  en hun omgeving wat wel en niet werkt en ons handelen aanpassen waar dat nodig is. We doen dit eerst 
in Poppenhare, Lootuinen en Tuindorp om te leren voor de hele gemeente. Waar we direct kunnen verbreden naar andere gebieden in de gemeente doen we dat. 
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4. Meer jongeren 
hebben kans op leven 
zonder armoede doordat 
zij een opleiding hebben 
afgerond en werk 
vinden en behouden. 
 

4 a. 
De jeugd-
werkloos-
heid onder 
jongeren in 
Poppenhare, 
Lootuinen 
en Tuindorp 
neemt af. 

 

5 b. 
Inwoners met 
financiële 
problemen 
zijn eerder in 
beeld en 
ontvangen 
passende 
ondersteunin
g 

 

3. Kinderen die opgroeien in 
armoede hebben een betere 
fysieke en mentale 
gezondheid. 

2 en 3 b. 
Kinderen 
nemen in 
hun vrije tijd 
vaker deel 
aan 
activiteiten 
waar ze 
gestimuleerd 
worden hun 
talenten te 
ontdekken. 

 

3 a. 
Bij de 
gezondheids-
onderzoeken 
van de JGZ 
scoren 
kinderen 
beter t.o.v. 
2019. 

 

6. Op alle niveaus 
(strategisch-tactisch-
operationeel) is tussen 
partijen die een rol spelen 
in het doorbreken van 
intergenerationele 
armoede, de samen-
werking in de omgeving 
van het kind en met zijn 
ouders verbeterd.  
 

6 a. 
De (nader te 
bepalen groep) 
samenwerkings
partners 
vinden dat de 
onderlinge 
samenwerking 
is verbeterd.  
 
(Relatie met 
alle 
inspanningen) 

 

3 c. 
De fysieke 
woon- en 
leefomgevi
ng nodigt 
meer uit tot 
gezond 
gedrag en 
is schoner 
en veiliger. 

4 b. 
School-
verzuim 
neemt af 
t.o.v. 
2019. 

 

Kernpro 
jecten 
2022/ 
2023 

(nodig 
om te 
weten) 

Actieonderzoek 
inwonersbetrokkenheid 
Programmamedewerker 
inwonerbetrokkenheid 
hele programmateam 
 

Ervaringen inzet 
ervaringsdeskundigen 
Programmamed. 
inwonerbetrokkenheid 
hele programmateam 
 

Kansrijke start 
Uitkomsten en 
ervaring casusoverleg 
- partners Kansrijke 
start en beleidsmed 
kansrijke start 

Kansrijke start – 
versterking 
basisvaardigheden 
mediawijsheid in 
Schoonoord 
- Windesheim, Icare 
e.a. en beleidsmed 
kansrijke start 

Pilot gezinscoaches 
(Regio Deal) 
MWC en 
beleidsmedewerker 
minima- en 
armoedebeleid  

Petje af, Weekendschool 
initiatief samenleving 
- Petje Af Coevorden met 
beleidsmed leefstijl en 
bewegen 

Uitwerking Preventiemenu  
met opzet monitoring 
resultaten wo extra volgen 
Brede school  
- coaches (MWC/ 
gemeente) en beleidsmed 
leefstijl en bewegen 
 

Kansen4Kinderen (Regio 
Deal) – Kansencoach en  
Samenlevingsgerichte 
school 
- scholen/ GGD / 
Yorneo/ zzp-er 
Met beleidsmedewerker 
jeugd/onderwijs  

Onderzoek 
schoolverloop vmbo 
leerlingen DNV 
- DNV met 
beleidsmed. RMC 

Aanpak laaggeletterdheid, 
verkenning samenwerking 
bedrijfsleven  
- taalcoördinator en 
bedrijfsleven beleidsmed 
participatie 

Project versterken 
vroegsignalering 
problematische schulden 
- team schuldhulp met 
beleidsmed. pt/minima- en 
armoedebeleid  

Vergroten 
ouderbetrokkenheid 
(in voorbereiding) 

Volgen en leren van  
activiteiten buurtsport-
coaches en cultuurcoach 
en bereik kinderen/ gezin 
- coaches (MWC/ 
gemeente) en beleidsmed 
leefstijl en bewegen 
 

Uitwerking lokale invulling 
plan minister Schouten – 
beleidsmedewerker 
armoedebeleid/ 
programmateam 



 
Nodig om te weten 
Kernprojecten. zie in het overzicht hiervoor, monitoringsafspraken, bespreken resultaten en wijze van delen van de kennis. 
 
Goed om te weten 
Overige projecten die worden gevolgd op hun bijdrage aan het voorkomen en doorbreken van intergenerationele armoede (goed om te weten). 
Daarbij wordt eens in de zoveel maanden gevraagd hoe het gaat en wat de ervaringen zijn. Daarbij wordt gekeken of dit ook herkend wordt in de andere projecten. En wordt besproken of het delen met anderen gewenst is en of het programma 
hieraan bij kan dragen. 
 
Doel bewustwording: 
- Positieve gezondheid – inzet St. Gezond Coevorden 
- Werkwijzeontwikkeling Icare JGZ 
 
Doelen Talent ontwikkeling en fysieke en mentale gezondheid 
- Fablab – versterken deelname kinderen uit kwetsbare omgeving  
- Praktijkklas Fiers – leren over bereiken kinderen en ouders 
- NPO  
 
Doel Afronden opleiding en vinden/behouden werk 
- Routekaart schoolverzuim PO 
- opstellen routekaart schoolverzuim VO 
 
Doel Financiën 
- Volgen effecten en bijsturen webwinkel, uitvoering motie menstruatiearmoede – coördinator webwinkel met beleidsmed. minima- en armoedebeleid  
- aanpak energiearmoede programma Duurzaamheid 
- proeftuin Tuindorp 
- uitwerking waarborgfonds (waar mogelijk vertalen naar Coevorden) 
 
Leuk om te weten 
Activiteiten van partners waarmee duidelijk wordt welke bijdragen wordt geleverd aan de aanpak van armoede in de gemeente Coevorden. Informatief voor partners onderling en voor positionering Coevorden. 
Bijv. via eigen inzet en projecten van partners, bijdrages binnen de brede beleidsonderwerpen en aanpalende programma’s en projecten als het Sport- en preventieakkoord, programma duurzaamheid  
 
 
Programmabrede activiteiten 
Communicatie 
- Nieuwsbrief 
- Website 
 
Delen van ervaringen en kennis 
- jaarlijkse bijeenkomst 
- Activiteiten 
 
Monitoring 
- kwantitatieve en kwalitatieve opbrengst activiteiten 
- voortgang programma 
- rapportages 
 


