Samenwerking met gemeenten
Vragen

Antwoorden

Wat willen we bereiken?

Eind 2020 moeten alle kinderen en jongeren in alle gemeenten die opgroeien in armoede de kans hebben om mee te
doen. Voor kinderen zijn de voorzieningen in natura beschikbaar: educatie, sport, cultuur, verjaardag en recreatie en
overige voorzieningen. In elke gemeente worden de kinderen pro-actief bereikt door verschillende methoden (o.a.
vrijwilligers, intermediairs). Dit realiseren we door gezamenlijke inspanning van het Rijk, gemeenten, Stichting Leergeld,
Jeugdfonds Sport & Cultuur, Stichting Jarige Job, Fonds Kinderhulp, lokale initiatieven en het bedrijfsleven.

Waar staat Sam& voor?

Sam& is de merknaam van het samenwerkingsverband tussen Stichting Leergeld, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Stichting
Jarige Job en Fonds Kinderhulp. Sam& staat voor ‘samen’. Deze 4 organisaties werken samen en juist ook samen met
gemeenten, lokale netwerken en initiatieven en het (lokale) bedrijfsleven kunnen we onze gezamenlijke doelstelling
bereiken. Voorheen heetten we Kansen voor alle Kinderen. De website www.samenvoorallekinderen.nl is een
doorontwikkeling van de technologie van onze partner kindpakket.nl. In de provincie Friesland zal kindpakket.nl voorlopig
nog actief zijn.

Hoe ziet de samenwerking
tussen de vier organisaties
eruit

Op landelijk niveau hebben we gezamenlijk dit online aanvraagsysteem/platform ontwikkeld, waarmee de doelgroep (ouders,
intermediairs en jongeren) eenvoudig in een keer een aanvraag kunnen doen voor meerdere (lokale) voorzieningen.
Daarnaast voeren we landelijk (on- & offline) campagne om zoveel mogelijk bekendheid en traffic te genereren voor de
gezamenlijke portal. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met het minsterie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid.
Op lokaal niveau is ons aanbod aan gemeenten:
1. Een compleet pakket aan voorzieningen (educatie, sport, cultuur, verjaardag, recreatie en overige voorzieningen)
2. Een combinatie van (effectief bewezen) de verschillende methoden om kinderen te bereiken aangeboden (vrijwilligers
Leergeld, professionele intermediairs)
3. Toevoeging van private middelen
4. Financiële en administratieve afhandeling van aanvragen

Waarom zou ik als
gemeente willen
samenwerken met Sam&?

1. We zijn in staat om meer kinderen en jongeren te bereiken. Niet alleen de doelgroep die bekend is bij de gemeente
maar ook zogenaamde ‘onzichtbare armoede’ Dit is voor alle partijen de grootste uitdaging.
2. Sam& beschikt over een eenvoudig online aanvraagsysteem waar ouders, intermediairs en jongeren gemakkelijk een
aanvraag kunnen doen voor een of meerdere voorzieningen.
3. We bieden een compleet pakket aan voorzieningen, waar lokale voorzieningen mogelijk aan toegevoegd kunnen worden
4. De gemeente heeft 1 aanspreekpunt
5. Snelle afhandeling van aanvragen
6. Sam& combineert lokale kracht en ondernemerschap met landelijke ondersteuning
7. Landelijke communicatieve slagkracht
8. Good governance (ANBI en CBF)
9. Sam& biedt de mogelijkheid om het lokale bedrijfsleven te betrekken bij armoede in de regio

Wat betekent het voor mijn
gemeente als wij aansluiten
op het aanvraagsysteem?

Aansluiting van een gemeente op het aanvraagsysteem houdt hetvolgende in: de lokale stichting Leergeld en/of
Jeugdfonds Sport & Cultuur sluiten daadwerkelijk aan op het aanvraagsysteem. Zij ontvangen de aanvragen, tenzij
anders bepaald wordt door de gemeente. Als gemeente communiceer je de link van het aanvraagsysteem op je website
en eventuele andere communicatie zoals flyers, posters, banners etc.

Hoe zien SZW en VNG de
samenwerking tussen
gemeenten en Stichting
Leergeld, Jeugdfonds Sport
en Cultuur, Fonds
Kinderhulp en Stichting
Jarige Job?

In de bestuurlijke afspraken is de aanbeveling opgenomen aan gemeenten om samen te werken met onze 4
samenwerkende organisaties. Om te realiseren dat gemeenten alle kinderen in armoede toegang kunnen bieden (lees: de
kinderen weten te bereiken) tot de verschillende voorzieningen (lees: het hele pakket), zullen gemeenten de aanwezige
infrastructuur benutten en optimaliseren. Hierbij kunnen ook andere lokaal actieve partners en bestaande regelingen
betrokken worden. Aan de vier organisaties wordt gevraagd om afstemming te zoeken met de gemeenten, met elkaar en
met andere lokale partners, indien wenselijk.

Wat moet ik als gemeente
doen als ik interesse heb in
een samenwerking met
Sam&?

Je kunt contact opnemen met je lokale contactpersoon van Stichting Leergeld en/of Jeugdfonds Sport & Cultuur.
Je kunt ook contact opnemen maura@samenvoorallekinderen.nl, telefoonnummer 06-11342605.

Bestaat de mogelijkheid om
gemeentelijke voorzieningen
toe te voegen aan het
gedeelde aanvraagsysteem?

Ja, op dit moment via een link naar de gemeentelijke voorzieningen, mits deze bestaat en toegankelijk is voor de
doelgroep. Ondertussen wordt er naar de mogelijkheid gekeken om de gemeentelijke voorzieningen in het
aanvraagsysteem op te nemen.
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Is het platform nu gereed?

De lancering heeft op 6 juni 2018 plaatsgevonden. Afhankelijk van de verbeterpunten en (lokale) wensen zullen we na die
tijd het platform door blijven ontwikkelen.

Komt er een landelijke
campagne ter promotie van
het online aanvraagsysteem?

Ja, vanaf juni 2018 zal Sam& zowel on- als offline campagnes voeren. Landelijk en lokaal. De piek zal in 2018 in het najaar liggen.

Kan een gemeente gebruik
maken van het logo en
bijvoorbeeld postermateriaal
t.b.v. lokale promotie

Ja dat kan. Op de website www.samenvoorallekinderen/toolkit kun je de materialen downloaden.
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Hoe is Sam& georganiseerd?

Sam& wordt bestuurd door de 4 directeuren van Stichting Leergeld, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Fonds Kinderhulp en
Stichting Jarige Job. De samenwerking wordt begeleid door bureau Seastarters. Er is 0,8 FTE werkzaam o.g.v. marketing &
communicatie, daarnaast wordt gebruik gemaakt van de capaciteit en expertise bij aanwezig is binnen de 4 organisaties.

Hoe worden de bestedingen
binnen Sam& gedaan?

De organisaties hebben samen een onderlinge verdeling gemaakt. Deze is verwerkt in de subsidieaanvraag aan SZW. Ook
voor de gezamenlijke bijdrage vanuit SZW geldt dat het merendeel bestemd is voor voorzieningen in natura voor de kinderen.
Daarnaast hecht SZW waarde aan een goede organisatie en randvoorwaarden zoals het online platform en communicatie.

Is Sam& AVG-proof?

Ja, het online aanvraagsysteem Sam& is AVG-proof, zie ook het privacy statement op de website samenvoorallekinderen.nl.

