
  

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorwoord  

(door Rob Christenhusz, voorzitter BBC AWJT) 

 
De afgelopen 4,5 jaar heeft de Academische Werkplaats Jeugd in  
Twente zich ingezet voor de gezondheid van kinderen in armoede.  
Een belangrijk thema want ieder kind verdient een gezonde start.  
De jeugd heeft immers de toekomst. Het is belangrijk dat het goed    
met ze gaat.  
 
Het mooie aan het project ‘versterking van zorg voor kinderen in armoede’ was de samenwerking tussen 
onderzoekers, professionals en ouders die met een krappe beurs moeten rondkomen. Er werd echt gewerkt aan 
een betere aansluiting tussen beleid, onderzoek en praktijk. Wat hebben ouders nodig om hun kind gezond en 
gelukkig te laten opgroeien? 
 
Deze inzet heeft de afgelopen jaren dan ook waardevolle resultaten opgeleverd. Deze resultaten zijn breed 
toepasbaar in de praktijk. De nieuwe inzichten dragen bij aan de verbetering van de dienstverlening, geven input 
voor beleid en bieden handvatten voor doorontwikkeling.  
 
Namens alle betrokkenen van de Academische Werkplaats Jeugd in Twente wens ik u veel leesplezier en laat u 
vooral inspireren. Het thema kinderarmoede en gezondheid blijft belangrijk! 

  

  

Goede Raad 
 
Vanuit de Academische Werkplaats Jeugd in Twente (kortweg AWJT) is er samenwerking gezocht met 
ouders met een krappe beurs.  Om hun inbreng structureler te maken en op alle niveaus binnen het project 
te benutten, is de ‘Goede Raad’ opgericht. Deze ‘Goede Raad’ bestaat uit ouders die ervaring hebben met 
het groot brengen van hun  kind(eren)  terwijl ze te maken hebben met een smalle beurs en hebben 
aangegeven betrokken te willen blijven bij het project.  De Goede Raad geeft gevraagd en ongevraagd 
advies op verschillende niveaus in het project en in verschillende fasen van het project. Hierbij gaat het 
bijvoorbeeld om: 
 

 

 

Meedenken in 
de onderzoeken; 
denk hierbij aan 
het formuleren 
van de vragen 
voor focus-
groepen 

Bijdragen aan de 
ontwikkeling van 
de interventie 
Gezonde 
kinderen in 
krappe tijden 

Helpen bij het 
benaderen en 
communiceren 
met gezinnen 
met een smalle 
beurs om ze te 
betrekken bij 
de AWJT 

Aansluiten bij  
het bestuurlijk 
overleg van 
de werkplaats 

Meehelpen  
met het 
uitdragen van  
de resultaten 

Helpen vorm 
geven aan 
bijeenkomsten 
en werk-
conferenties 

Nieuwsbrief  
Versterking van zorg voor kinderen in armoede 



We hebben twee leden van de Goede Raad gevraagd naar hun ervaringen: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Er is wederzijds respect en er wordt geluisterd 

• Er is interesse hebben in onze ervaringen / 
verhalen 

• Ik heb geleerd hoe bepaalde onderwerpen  
worden geïnterpreteerd, wat voor mij 
persoonlijk zo makkelijk is, maar in de politiek 
veel moeilijker kan zijn 

• De besluitvorming laat erg lang op zich laat 
wachten. Gezinnen in armoede hebben vaak 
snel een oplossing nodig. Hierdoor blijven 
gezinnen langer in de problemen. Een 
snellere aanpak lijkt mij logischer 
 
            SB, lid van de Goede Raad van de AWJT 

 

Ik heb, als lid van de Goede Raad, mijn aan-
wezigheid als heel prettig, nuttig en leerzaam 
ervaren. Ik werd als gelijkwaardige behandeld 
en ik vond het een mooie tijd. Ik hoop dat mijn 
bijdrage er aan heeft bijgedragen dat er wat 
meer bewustzijn (wat armoede betekent) is 
gecreëerd bij de diverse leden van de 
Bestuurscommissie en bij de andere mensen 
die wij via de Goede Raad/AWJT hebben 
ontmoet  
 
           MdG, lid van de Goede Raad van de AWJT 

 

 

                            Gezonde kinderen in krappe tijden 
 
Binnen het project ‘versterking van zorg voor kinderen in armoede’ heeft de 
AWJT, samen met professionals uit Twentse gemeenten en ouders die met 
een krappe beurs moeten rondkomen, het programma Gezonde kinderen in 
krappe tijden ontwikkeld. In dit praktijkverhaal werden eerder de ervaringen 
van onze onderzoekers beschreven tijdens het ontwikkelen van het 
programma. 
 
Mooi om te lezen zijn de ervaringen van Anneke Hoitinga. Zij is vanaf het 
begin van het project betrokken geweest bij de werkplaats als persoon met 
ervaring. Ook zij heeft de samenwerking als heel waardevol ervaren.  
 
Door de samenwerking tussen professionals en ouders zijn mooie inzichten 
naar voren gekomen. In deze factsheet zijn de do’s en don’ts benoemd met 
als doel bijeenkomsten en toekomstige programma’s beter te laten aansluiten 
bij de belevingswereld van gezinnen in armoede.  
 
Gezonde kinderen in krappe tijden is van 2018 tot en met 2019 in 7 Twentse 
gemeenten uitgevoerd. Met behulp van onderzoek heeft de AWJT gekeken 
naar de effecten van het programma. De effectstudie laat kleine veranderingen 
zien bij ouders die de interventie volgden, op ervaren gedragscontrole, sociaal 
welbevingen en empowerment. Bij de kinderen van de ouders zijn echter geen 
effecten gevonden. Op basis van alleen de effectstudie is niet te concluderen 
dat de interventie effectief is. Wel is het een kansrijk programma waar 
deelnemende ouders baat bij lijken te hebben. Lees het uitgebreide rapport  
en/of de factsheet van het onderzoek naar de effecten van het programma op 
de gezondheid van ouders en kinderen.  
 
Tevens is het programma in elke pilotgemeente geëvalueerd. Dit 
evaluatierapport geeft een overzicht van de inzichten verkregen uit deze 
evaluaties (ook op lokaal niveau). Op basis van de evaluaties zijn 
aanpassingen doorgevoerd in het programma en de training voor de lokale 
tandems.   
 

https://www.awjtwente.nl/images/Publicaties/Praktijkverhaal_AWTJ_Twente_definitief.pdf
https://www.awjtwente.nl/images/Interventie_Gezonde_kinderen_in_krappe_tijden/200210_Artikel_Anneke_Hoitinga_ervaringsdeskundige.pdf
https://www.awjtwente.nl/images/Factsheet_AWJTwente_-_dos_en_donts_Interventie_Gezonde_Kinderen_in_Krappe_Tijden.pdf
https://www.awjtwente.nl/images/Presentaties/Presentaties_Armoede/Rapportage_effectstudie_Gezonde_kinderen_in_krappe_tijden_def.pdf
https://www.awjtwente.nl/images/FACTSHEET_AWJT_effectstudie.pdf
https://www.awjtwente.nl/images/Presentaties/Presentaties_Armoede/DEF_Evaluatie_programma_Gezonde_kinderen_in_krappe_tijden.pdf


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Wat vond je van de samenwerking als tandem? 
1:  Ik vond de samenwerking erg prettig. Mijn duo-partner is een fijn en nuchter mens 
 waar je goede afspraken mee kan maken. 
2:  Ik vond het erg bijzonder, leerzaam en leuk om samen als tandem te werken. 
 
 

Het je meerwaarde ervaren? Zo ja, kun je aangeven waarom? 
1:  Mijn duo-partner is net als ik moeder. Daarnaast is zij ervaringsdeskundige dat 
 maakte dat er vertrouwen in de groep was. Zij heeft kennis die je als niet-
 ervaringsdeskundige niet aan den lijve hebt meegemaakt.  
2:  Zeker heb ik meerwaarde hiervan ondervonden, het nadien nog even napraten 
 vond ik erg prettig. 
 
 

Zou je een dergelijke samenwerking willen voortzetten? 
1:  Jazeker en al helemaal in de huidige samenstelling. Werken met 
 ervaringsdeskundigen vinden we bij de gemeente Almelo sowieso waardevol en 
 doen we ook op een aantal terreinen.  
2:  Dat kan ik alleen met een volmondig JA beantwoorden. 
 
 

Heb je tips een tip voor professionals, gemeenten en/of onderzoekers over het 
bevorderen van de gezondheid van kinderen in opgroeien in armoede? 
1:  Maak/stimuleer een ‘eerlijke’ verbinding tussen ervaringsdeskundige en 
 professional, luister naar de ervaringsdeskundige en geef haar of hem het 
 vertrouwen. Het is vooral de kunst voor de professional om een zo maximaal 
 mogelijk resultaat te bereiken uit deze samenwerking. De professional moet  leren 
 “op de handen te zitten, luisteren” en alleen te faciliteren en waar nodig 
 ondersteunen. 
 Daarnaast moet je dit niet eenmalig moet doen. We zouden verder moeten gaan 
 met de groepen waar we mee hebben samengewerkt zodat het ook beklijft. Deze 
 werkvorm, met een groep en een lokaal duo van ervaringsdeskundige en 
 professional, is een hele leerzame en kan ook op andere thema’s worden ingezet.  
2:  Ik vind het persoonlijk belangrijk dat de mensen waar het om gaat erbij te 
 betrekken, stukje eigen regie. Deze cursus maakte de ouders er meer van bewust 
 dat opgroeien in armoede wel de gezondheid van de kinderen kan bevorderen. 
 
 

Welke reacties heb je ontvangen van de deelnemers aan Gezonde kinderen in 
krappe tijden? 
1:  De meeste deelnemers waren enthousiast, het heeft hen geholpen (anders) naar 
 het thema te (leren) kijken. Wat me een aantal keren is opgevallen: de enorme 
 eerlijkheid en diepgang vanuit de deelnemers tijdens de bijeenkomsten.  
2:  Over het algemeen goede, positieve reacties heb ik ontvangen, ouders zouden 
 graag een vervolg  zien. 
 

 

 

Gezonde kinderen in krappe tijden werd binnen een gemeente 
uitgevoerd door een geschoold lokaal tandem:  
een professional (1) en een persoon met ervaring (2). 
 

Een duo interview met het lokale tandem van Almelo:  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

onderzoek, echt ongelofelijk hoe dit door werving van lokale professionals en personen met ervaring is gelukt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 Wat is je het beste bij gebleven? 
 De mooie samenwerking met zoveel verschillende mensen. Het is zo 
 waardevol geweest om in dit project vanuit meerdere perspectieven te 
 kijken en een programma gezamenlijk te ontwikkelen.  
 

 Wat heb je geleerd? 
 Enorm veel, teveel om allemaal te noemen. Maar een aantal dingen 

 hebben voor mij veel betekenis. Zoals aandacht hebben voor de enorm 
 verschillende achtergronden van een armoedesituatie en de complexiteit 
 ervan. Een programma kan dit niet allemaal oplossen, daar is meer voor 
 nodig op meerdere vlakken (politiek, wetgeving, andere kijk op 
 armoede). Wat ik daarnaast heb geleerd is dat juist door goed aan te 
 sluiten qua programma, qua taal, qua verwachtingen een 
 samenwerkingsrelatie goed tot stand kan komen op basis van 
 gelijkwaardigheid. De rol van de persoon met ervaring in dit project is zo 
 enorm waardevol gebleken, zowel in de ontwikkeling van het 
 programma als in de uitvoering. De begeleiding van de bijeenkomsten 
 door een tandem (professional en persoon met ervaring) is echt een 
 gouden zet geweest. Zo mooi wat daardoor in de samenwerking met 
 elkaar is ontstaan en te horen hoe dit van betekenis is geweest voor 
deelnemers. Wat ik hieruit heb geleerd is dat we veel meer kunnen leren en doen met ervaringen van 
mensen. Ervaringskennis inzetten is bij de aanpak van oorzaken en gevolgen van armoede echt 
cruciaal, omdat iedereen zich daardoor bewuster wordt van zijn eigen kijk op armoede. Veranderingen in 
aanpak (interventies), wetgeving en systemen worden daardoor mogelijk.  
 
Waar ben je trots op? 
Ik ben trots op iedereen die op één of andere manier bij dit project betrokken is: ontwikkelaars, 
deelnemers, professionals, personen met ervaring, faciliterende gemeenten en de gehele projectgroep 
van AWJT. We hebben heel intensief samengewerkt en dit programma is van de grond gekomen door 
de inzet van een heleboel mensen. Dank allen! Ik ben er trots op dat we dit in Twente voor elkaar 
hebben gekregen. Daarnaast ben ik onder de indruk van de vele deelnemers aan het programma en het  

Kort interview met Mariska Jacobs-Ooink                            
(onderzoeker binnen de AWJT) 

 

Ervaringen van een deelneemster  
Gezonde kinderen in krappe tijden 
 in Almelo: 
 
- veel herkenning en erkenning onderling 
- heel veel tips en ideeën  
  van anderen waar ik zelf niks van wist 
- het idee dat je er toch niet helemaal            
 alleen voor staat 
- nieuwe vriendschappen 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.werkplaatsenjeugd.nl%2Fdit-is-echt-met-de-poten-in-de-klei%2F&psig=AOvVaw2G4L000ahSkGDfgh773Wgc&ust=1593607452436000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCC7dfIqeoCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.werkplaatsenjeugd.nl%2Fdit-is-echt-met-de-poten-in-de-klei%2F&psig=AOvVaw2G4L000ahSkGDfgh773Wgc&ust=1593607452436000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCC7dfIqeoCFQAAAAAdAAAAABAD


   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Klein- en- Fijn onderzoeken 
 

Met Klein-en-Fijn onderzoeken beogen we concrete onderwerpen en vragen 
uit de praktijk met kortdurend onderzoek te begeleiden en te beantwoorden.  
Tijdens de projectperiode zijn er ook 5 Klein-en-Fijn onderzoeken uitgevoerd.  
Deze onderzoeken hebben bijgedragen aan meer bewustwording bij  
professionals over hoe aan te sluiten bij gezinnen in armoede. De dienst- 
verlening werd hierdoor verbeterd.  Hieronder kunt u resultaten van de 
 ‘Klein-en-Fijn’ onderzoeken lezen: 
 

 

Gemeentelijke ondersteuning 
voor kinderen in armoede in 
Hellendoorn   

 
(L .van Herk, maart 2018) 
 

Handelen bij armoede in 
gezinnen binnen de JGZ  
 
(E. Lammers en E. Geessink, 
februari 2019) 
 

Deskundigheidbevordering 
voor handelen bij armoede in 
gezinnen binnen de 
Jeugdgezondheidszorg.  
 
(E. Panjer en J. Bergervoet, juni 
2019) 
 

Van klacht naar kracht. Een 
kwalitatief onderzoek naar het 
werken vanuit geluk met 
kwetsbare gezinnen.  
 
(L. Feiters, september 2019) 
 

Ervaringsdeskundigheid 
benutten binnen armoede in 
beleidsvorming binnen 
Twentse gemeenten  
 
 
(M. Laarman, juni 2019) 
 

 Contactgegevens 
 
Coördinator: 
Sandra Gijzen 
 
 
 053 487 6900 
 
 awjtwente@regiotwente.nl  
 

 
www.awjtwente.nl  

 

https://www.awjtwente.nl/
https://www.awjtwente.nl/images/Presentaties/Presentaties_Armoede/20170327_Infographic_bereik_gezinnen_in_armoede.pdf
https://www.awjtwente.nl/images/Presentaties/Presentaties_Armoede/20170327_Infographic_bereik_gezinnen_in_armoede.pdf
https://www.awjtwente.nl/images/Presentaties/Presentaties_Armoede/20170327_Infographic_bereik_gezinnen_in_armoede.pdf
https://www.awjtwente.nl/images/Presentaties/Presentaties_Armoede/20170327_Infographic_bereik_gezinnen_in_armoede.pdf
https://www.awjtwente.nl/images/Publicaties/KenF/Factsheet_AWJTwente_-_Saxion_Handelen_bij_armoede_in_gezinnen_binnen_de_jeugdgezondheidszorg.pdf
https://www.awjtwente.nl/images/Publicaties/KenF/Factsheet_AWJTwente_-_Saxion_Handelen_bij_armoede_in_gezinnen_binnen_de_jeugdgezondheidszorg.pdf
https://www.awjtwente.nl/images/Publicaties/KenF/Factsheet_AWJTwente_-_Saxion_Desk.heids.bev._voor_de_JGZ_-_Elin_Panjer_en_Jet_Bergervoet.pdf
https://www.awjtwente.nl/images/Publicaties/KenF/Factsheet_AWJTwente_-_Saxion_Desk.heids.bev._voor_de_JGZ_-_Elin_Panjer_en_Jet_Bergervoet.pdf
https://www.awjtwente.nl/images/Publicaties/KenF/Factsheet_AWJTwente_-_Saxion_Desk.heids.bev._voor_de_JGZ_-_Elin_Panjer_en_Jet_Bergervoet.pdf
https://www.awjtwente.nl/images/Publicaties/KenF/Factsheet_AWJTwente_-_Saxion_Desk.heids.bev._voor_de_JGZ_-_Elin_Panjer_en_Jet_Bergervoet.pdf
https://www.awjtwente.nl/images/Publicaties/KenF/Rapport_Van_klacht_naar_kracht_werken_vanuit_geluk_Hengelo_TOTAAL.pdf
https://www.awjtwente.nl/images/Publicaties/KenF/Rapport_Van_klacht_naar_kracht_werken_vanuit_geluk_Hengelo_TOTAAL.pdf
https://www.awjtwente.nl/images/Publicaties/KenF/Rapport_Van_klacht_naar_kracht_werken_vanuit_geluk_Hengelo_TOTAAL.pdf
https://www.awjtwente.nl/images/Publicaties/KenF/Rapport_Van_klacht_naar_kracht_werken_vanuit_geluk_Hengelo_TOTAAL.pdf
https://www.awjtwente.nl/images/Publicaties/Factsheet_AWJT_-_Saxion_benutten_ervaringsdeskundigheid_-_Maya_Laarman.pdf
https://www.awjtwente.nl/images/Publicaties/Factsheet_AWJT_-_Saxion_benutten_ervaringsdeskundigheid_-_Maya_Laarman.pdf
https://www.awjtwente.nl/images/Publicaties/Factsheet_AWJT_-_Saxion_benutten_ervaringsdeskundigheid_-_Maya_Laarman.pdf
https://www.awjtwente.nl/images/Publicaties/Factsheet_AWJT_-_Saxion_benutten_ervaringsdeskundigheid_-_Maya_Laarman.pdf
mailto:awjtwente@regiotwente.nl
http://www.awjtwente.nl/

