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Geachte wethouder Lahlah, 
 
 
Hierbij ontvangt u van de Sociale Raad Tilburg het door u gevraagde advies over 
“Evaluatie Gelijke Kansenfonds 2017-2019”. Het advies van de SRT bestaat uit twee onderdelen.  
De beleidsadviseur ‘Bestaanszekerheid’ heeft tijdens een overleg een inhoudelijke toelichting gegeven 
op de nota en wij hebben onze eerste reactie erop verwoord. Het tweede gedeelte van onze reactie is 
dit schriftelijk advies. Als SRT vinden wij het een zinvolle manier van werken om ook eerder in het 
proces al geïnformeerd te worden en onze vragen en aandachtspunten mee te kunnen geven. 
 
Deze notitie geeft de evaluatie van het “Gelijke Kansenfonds 2017-2019” weer. De hoofdstukken 3 en 
4 geven een eerste blik op en voorstel voor een nieuwe aanpak wat betreft het doorbreken van 
intergenerationele armoede. Het is waardevol dat op basis van deze evaluatie nagedacht is over een 
aanpak van dit complexe probleem en er een eerste voorstel ligt.  
 
 
Intergenerationele armoede 
De SRT heeft in zijn advies “Nota Bestaanszekerheid” d.d.19 augustus 2019 uw aandacht voor en 
inzet op intergenerationele armoede onderschreven. Het bestrijden en doorbreken van armoede zijn 
van groot belang om kinderen perspectief te bieden op een andere, betere toekomst. Een cruciale 
vraag bij de maatregelen die voorgesteld worden, is dan ook: “Maakt deze maatregel het verschil?”.  
Deze vraag is echter niet zo simpel te beantwoorden. Het doel is het doorbreken van de 
armoedecyclus bij kinderen. Duidelijk is dat het kunnen beschikken over middelen om nu mee te 
kunnen doen van grote waarde is en ‘verschil maakt’. Ook dat is immers bestaanszekerheid: de 
zekerheid dat er inkomensondersteunende maatregelen zijn waar men gebruik van kan maken. 
Tegelijkertijd vinden we dit niet voldoende en willen we inzetten op het doorbreken van de situatie en 
dus een groter verschil maken voor kinderen, namelijk perspectief bieden op een toekomst waarin zij 
ook financieel voor zichzelf kunnen zorgen. Om werkelijk impact te hebben wat betreft het doorbreken 
van intergenerationele armoede is aandacht voor en inzet op ontwikkeling en gedragsverandering ook 
nodig. Dit kan via lessen op school, middels trajecten die horen bij het verkrijgen van hulpmiddelen, of 
via losse activiteiten. Dit vraagt wel zorgvuldig afwegen en zoeken naar een passende vorm wat 
wanneer kan en hoe het aangeboden wordt omdat het geen drempel mag vormen voor hulpvragen.  
 
 
Evaluatie projecten 
In de evaluatie worden de projecten van de subsidieontvangers van de afgelopen jaren geëvalueerd 
en een keuze gemaakt welke de komende jaren voortgezet worden. Daarbij wordt aangegeven dat St. 
Leergeld van essentiële waarde is om kinderen in armoede de basisbenodigdheden te kunnen 
verschaffen. Daarnaast zijn er nog een aantal kleinere, waardevolle trajecten. 



 
De SRT vindt het van belang dat er één duidelijke organisatie is waar inwoners terecht kunnen met 
hun vragen wat betreft hun kinderen en de middelen die zij nodig hebben voor school, sporten en om 
mee te kunnen doen. De bekendheid en het vertrouwen dat St. Leergeld in de loop van jaren 
opgebouwd heeft, zorgt ervoor dat ouders hier aan durven te kloppen.  
 
De SRT adviseert St. Leergeld als hét loket voor aanvragen te beschouwen en te borgen en daarop 
aanvullend een aantal kleinere, directe mogelijkheden tot verstrekking van middelen mogelijk te 
maken.   
 
 
Pilot 2021 
In hoofdstuk 4 wordt het concrete voorstel gedaan om in 2021 een pilot te starten.  
De SRT heeft hier een aantal aandachtspunten bij: 
- Het lijkt ons van belang en heel leerzaam om een nieuwe werkwijze te ontwikkelen om te proberen 
intergenerationele armoede te doorbreken.  
- Het opzetten van deze pilot vraag veel tijd en heeft een klein bereik. Dit vraagt wel om een kritische 
afweging aangezien middelen, tijd en geld, maar één keer ingezet kunnen worden.  
- In de mondelinge toelichting werd aangegeven dat de gemeente Tilburg kiest voor kleine voorstellen 
en gebruik wil maken van energie die op een bepaalde plaats of bij een groep mensen aanwezig is. 
Dat lijken ons mooie punten om op aan te haken en sluit ook aan bij maatwerk: aansluiten bij wat er 
nodig is en gebruik maken van wat inwoners te bieden hebben.  
- Het woord ‘pilot’ is wat ons betreft niet zo’n passend woord: het suggereert dat het later uitgerold 
wordt over de hele stad terwijl het eerder moet gaan om projecten die aansluiten bij de behoefte en de 
energie van een straat, een wijk, een groep inwoners. Kleinschalig dus en aangepast aan die vraag.  
- In de nota staat als opdracht om na een jaar te rapporteren en antwoord te geven op een aantal 
vragen. De gestelde vragen zijn volgens ons niet te beantwoorden na een jaar. Uiteraard is het wel 
mogelijk om bevindingen te delen, echter resultaten verwachten op zo’n korte termijn is niet 
realistisch. Intergenerationele armoede is een complex en moeizaam probleem en het zal veel tijd en 
vastberadenheid vragen om het aan te pakken.  
 
De SRT adviseert te starten met een kleinschalig project om intergenerationele armoede te 
doorbreken. Tevens adviseren wij om een dergelijk project tijd te geven en het vertrouwen te hebben 
dat pas na jaren1 duidelijk zal worden wat de resultaten zijn. 
 
 
Aandachtspunten 
- Het doorbreken van overgeërfde armoede vraagt om een integrale werkwijze en samenwerking van 
organisaties. Deze zijn altijd van belang maar zeker in deze aanpak onmisbaar.  
De SRT adviseert om hiervoor aan te sluiten bij de “Dichtbij Teams” en de samenwerking op te 
bouwen vanuit de sociale basis; dicht bij het gewone dagelijkse leven van mensen. 
-  Het gaat om het verschil maken in het leven van kinderen met weinig of beperkte kansen. Essentiële 
vragen zijn: hoe kom je met hen in gesprek? Hoe blijf je in gesprek? Hoe kom je achter de voordeur 
zodat je een beeld krijgt van de hele context van een kind? En als je kinderen in beeld hebt: 
vasthouden en volhouden. Hoe willen we dat samen regelen? 
- In het SRT-advies ‘Bestaanszekerheid’ d.d. 15 augustus 2019 benoemen wij twee aandachtspunten 
die wij ook nu graag willen benadrukken:  

• Intergenerationele armoede is een hardnekkig en complex probleem en het zal veel vragen 

om daar greep op te krijgen en verbeteringen te bewerkstelligen. Investeren in tijd, veel tijd, 

trouw zijn aan de mensen die het betreft en op voorhand inzetten op een langdurige 

verbondenheid zijn daarbij belangrijke voorwaarden. 
 
 
 

 
1 Het ‘Nationaal Programma Rotterdam-Zuid’ heeft een looptijd van 20 jaar omdat het veel tijd vraagt om structurele 
problemen aan te pakken en andere werkelijkheden tot stand te brengen. 



 

• Aangezien dit voor de gemeente en veel anderen een onbekende wereld is, is het van 

essentieel belang de desbetreffende inwoners te betrekken bij beleid en uitvoering. Zij kunnen 

zelf het beste vertellen wat er aan de hand is in hun leven en wat zij nodig hebben. De ATD 

Vierde Wereld Nederland Beweging is een internationale mensenrechtenbeweging van en met 

de allerarmsten en beschikt over veel relevante informatie. 
Misschien zijn er contacten gelegd met de ATD Vierde Wereld Nederland Beweging. Als dit nog niet 
gebeurd is dan adviseren wij het gesprek met hen aan te gaan om zo gebruik te kunnen maken van 
hun expertise.  
 
 
Tot slot 
Deze pilot is een eerste start van het werken aan het doorbreken van intergenerationele armoede. De 
SRT is benieuwd naar de uitwerking hiervan en de verdere plannen. Wij worden uiteraard graag op de 
hoogte gehouden.  
 
 
Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van dit advies dan horen wij die graag. Wij zijn altijd 
bereid hierover met u in gesprek te gaan.  
 
 
 
 
Hoogachtend, 
namens de Sociale Raad Tilburg, 

 
Dion van den Berg, 
voorzitter Sociale Raad Tilburg. 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 


