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	 Wat willen we bereiken en wat 
doen we bijvoorbeeld?

• Ouders/verzorgers en 
professionals zijn zich bewust 
van hun invloed op kinderen 
en het effect van armoede op 
de kansen van kinderen

• Kinderen worden op school en 
in hun vrije tijd gestimuleerd 
om hun talenten te ontdekken 
en ontplooien

• Kinderen zijn fysiek en 
mentaal gezonder

• Meer jongeren ronden hun 
opleiding af en hebben meer 
kans om aan het werk te 
komen en te blijven

• Meer gezinnen hebben hun 
financiële situatie op orde

• Het verbeteren van 
basisvaardigheden als lezen, 
schrijven en rekenen

	 Meer info

Kansrijk opgroeien
Ook in Coevorden komt het voor dat armoede van generatie op 
generatie wordt doorgegeven. Ouders willen hun kinderen betere 
kansen geven, maar krijgen dat zonder hulp niet voor elkaar. 
‘Kansrijk opgroeien’ is een programma om generatiearmoede te 
voorkomen en te doorbreken. 
Dat doen we samen met de ouders/verzorgers en hun kinderen. 
En met de organisaties die bewuster willen worden van de 
effecten van armoede en hun mogelijkheden om kinderen meer 
kansen te bieden.
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Programma  

Doel Betere kansen creëren voor kinderen die in situaties 
leven waarin armoede-problematiek van generatie 
op generatie wordt doorgegeven. 

Uitgangspunten  ‘Leren’ en ‘inwonerbetrokkenheid’ en goed 
bijhouden wat we leren.

Voorwaarde  Een integrale, samenhangende aanpak.

Start 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.

Samen sterker We sluiten aan bij andere initiatieven die inwoners 
zelfstandiger, sterker en gezonder willen maken, 
zoals het Sport- en preventieakkoord, Aan de 
slag met preventie, Alliantie van kracht, Stichting 
Gezond Coevorden en de Regiodeal.
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Wat willen we bereiken en wat doen we bijvoorbeeld?

Ouders/verzorgers en professionals 
zijn zich bewust van hun invloed op 
kinderen en het effect van armoede 
op de kansen van kinderen 

Er is veel aandacht voor de driehoek leerling-
ouder-school door de kansencoach. Die wordt 
ingezet op de brede school SOM. Dit wordt nog met een aantal 
scholen uitgebreid. 

De Pilot Gezinscoaches heeft als doel de problemen die spelen bij 
intergenerationele armoede te doorbreken. Het gaat bijvoorbeeld 
om het oplossen van financiële problemen. Maar daarnaast ook om 
andere levensgebieden zoals gezond eten en bewegen, opvoeding, 
opleiding en werk. We willen patronen die al generaties lang spelen,  
doorbreken. Dit doen wij door de inzet van gezinscoaches. De 
gezinscoach bouwt een vertrouwensband op met alle gezinsleden, 
door intensief (meerdere uren per week) en langdurig (meerdere 
jaren) in een gezin aanwezig te zijn. Op dit moment worden er vijf 
gezinnen begeleid.

In het project ‘Kansrijke Start’ richten we ons op de eerste 1000 
dagen van een kind die cruciaal zijn voor een goede start. Daarvoor 
werken professionals uit verschillende organisaties in de gemeente 
Coevorden samen. Zij willen kwetsbare gezinnen eerder in beeld 
hebben door direct nog meer samenhang aan te brengen tussen 
medische) zorg, sociaal domein en informele zorg.

Er worden ervaringsdeskundigen ingezet die werken vanuit het 
provinciale project ‘Samenwerken met ervaring’. De ervaring die 
hiermee wordt opgedaan wordt gedeeld met de partners in het 
programma.

Kinderen worden op school en in 
hun vrije tijd gestimuleerd om hun 
talenten te ontdekken en ontplooien 

Op scholengemeenschap De Nieuwe Veste 
worden kinderen, jongeren en volwassenen 
geïnspireerd in het Fablab. Door de mooie 
ruimte, de machines en uitdagende opdrachten. Hersenen en handen 
gaan aan, en het enthousiasme én talent komt eruit. 

Met Petje Af dragen we in Coevorden en Schoonoord bij aan 
de toekomst van gemotiveerde, talentvolle kinderen. We laten 
nieuwsgierige kinderen van 10 t/m 14 jaar op zondag de wereld 
ontdekken. Zij komen in aanraking met inspirerende rolmodellen en 
doen verfrissende ideeën op. Daarmee opent Petje af deuren die voor 
veel kinderen anders gesloten blijven.

Via de website www.actiefincoevorden.nl kunnen kinderen en 
volwassenen op laagdrempelige wijze kennis maken met de 
verschillende soorten aanbod op sportief en cultureel gebied. 
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Kinderen zijn fysiek en mentaal 
gezonder

De buurtsportcoaches Gezond Coevorden 
zorgen ervoor dat kinderen in beweging 
komen in een gezonde omgeving. Dit doen 
ze onder andere door inzet van rolmodellen 
zoals voetbal-idool Soufiane Touzani tijdens de Nationale 
Sportweek in de wijk Poppenhare en voetballers FC Emmen vanuit 
Naoberschap United in alle wijken en dorpen. En door de inzet op 
ouderbetrokkenheid, waaronder moeders, bijvoorbeeld tijdens de 
internationale vrouwendag. 

JOGG-aanpak door buurtsportcoaches in de wijken en dorpen als 
verbinder tussen inwoners (o.a. kinderen), school en sportaanbieders. 
Hun focus ligt op een omgeving waarin gezond gedrag wordt 
gestimuleerd. 

Voor de basisscholen Panta Rhei, Mijndert van der Thijnen en de 
Wilhelminaschool is vanuit het sport-en preventieakkoord Gezond 
Coevorden schoolfruit gerealiseerd. Dit is een samenwerking met 
COOP supermarkt Martijn Seiger. 

Meer jongeren ronden hun opleiding 
af en hebben meer kans om aan het 
werk te komen en te blijven 

Nauwe betrokkenheid bij het Nationaal 
Programma Onderwijs en samenwerking op 
wijkniveau tussen onder andere onderwijs, 
gemeente en maatschappelijk welzijnswerk. 

Er is een routekaart voor het terugdringen van schoolverzuim op 
het basisonderwijs. De routekaart wordt ook opgesteld voor het 
voortgezet onderwijs. In samenwerking met het onderwijs is er 
onderzoek naar de achtergrond van schoolverzuim. 

We zijn in contact met Arbeidsmarktregio Drenthe over de inzet op 
jeugdwerkloosheid. 
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Meer gezinnen hebben hun 
financiële situatie op orde

De Pilot Vroegsignalering problematische 
schulden heeft als doel inwoners 
vroegtijdig ondersteuning te bieden 
bij betalingsachterstanden. De 
gemeente ontvangt een melding van 
betalingsachterstand bij bijvoorbeeld een woningcorporatie. Aan de 
hand van de melding gaat een preventiemedewerker bij de inwoners 
thuis op bezoek. Samen met de inwoner wordt er gewerkt aan een 
passende oplossing. Bij andere problematiek dan schulden wordt er 
door de medewerker doorverwezen naar de juiste ondersteuning. 

We bouwen aan de contacten in de wijk, waardoor we bijvoorbeeld 
aanpassingen doen in de Doe-Mee-webwinkel die gericht is op 
minima in de gemeente Coevorden. Zo is er bijvoorbeeld aanbod dat 
alleen voor kinderen beschikbaar was uitgebreid naar het aanbod 
voor iedereen, zodat ook inwoners zonder kinderen hier gebruik van 
konden maken. 

Het verbeteren van 
basisvaardigheden als lezen, 
schrijven en rekenen

Door verschillende activiteiten vergroten 
we de aandacht bij inwoners voor 
basisvaardigheden, zoals een taalvossenjacht 
en een ken-Coevorden quiz bij de lokale 
omroep. 

Inzet op bewustwording van professionals door escapekoffer en  
VR bril.

Preventieve versterking van ICT basisvaardigheden en mediawijsheid 
van ouders van jonge kinderen in Schoonoord, in het project ‘Ben 
ik in beeld?’ Daarin werken hogeschool Windesheim Icare JGZ, 
peuterspeelzaal Kinderwereld, Kids First Kinderopvang en kraamzorg 
De Kraamvogel samen.

Het Taalpunt en Ondernemend Coevorden verkennen samen hoe de 
taalvaardigheid van medewerkers kan worden vergroot. 
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Tijdens het hele programma zetten we ons in voor

• Inwoners betrekken bij de uitvoering van het programma
• Monitoren: wat werkt wel/niet en wat moet eventueel anders?
• Helder communiceren over de uitkomsten van de inspanningen
• Armoedeproblematiek herkennen en betrokken inwoners bereiken

Meer weten en de resultaten 
van het programma volgen?

Kijk op de kansrijk-opgroeien.nl
Je kunt je daar ook aanmelden voor de nieuwsbrief. 

Programmamanager Christa Slim
kansrijkopgroeien@coevorden.nl


