
Armoede en Gezondheid van Kinderen via het Kindloket 
 
 
AG&K is een samenwerking tussen de gemeente en de GGD.  Het project heeft ten doel om 
aan armoede gerelateerde gezondheidsproblemen te bestrijden.  
 
Aan de ene kant gaat het om het weg nemen van een knelpunt dat binnen het gezin actueel 
is, aan de ander kant gaat het om een ingang te vinden om financiële problemen uit te 
sluiten en het benutten van bestaande inkomensondersteunende regelingen te bevorderen. 
Daarom willen we ook graag de SWT’s betrekken bij deze regeling. 
 

Doelgroep 
Het is voor kinderen van 0-12 jaar* en hun ouders waarvoor geldt: 
•  JGZ-er constateert bij kind gezondheidsprobleem/-risico vanwege geldgebrek 
•  Het gezin kampt met financiële armoede, dat is bij of < 110% van bijstandsniveau. 
 (ook bij ouders met een lopende schuldregeling/-sanering) 

•  Ouders moeten open staan voor advies en meewerken 
 

-  * oudere broer(s) of zus(sen) kunnen ook worden vermeld/meegenomen. 
 
Kader 
Vaak gaat het om het oplossen van een direct knelpunt, bijv. winterjas, schoenen of een fiets 
om naar school te gaan. Daarvoor is een financiële bijdrage van max. 150 euro per kind per 
jaar mogelijk. Het moet wel heel concreet zijn en nodig zijn, want de bijdrage wordt 
afgestemd op de vraag, bijv. voor schoenen 50 euro.  Voor fietsen hebben we contact met 
diverse fietsenwinkels en de Werkelaar.  Ook voor kleding kunnen we werken met een 
voucher, zodat de rekening naar ons kan. Eventueel kunnen we geld overmaken, maar dan 
moet de ouder na aanschaf bonnetjes opsturen.. We beslissen pas na een persoonlijk 
contact met de klant, waarin we de ouder meteen kunnen wijzen op de regelingen bij st. 
Meedoen Zwolle.   
 
Formulier 
Het formulier is minimalistisch ingericht. De gevraagde informatie en structuur is afgestemd 
op het kunnen omschakelen naar een aanvraag voor het Noodfonds Zwolle of Nationaal 
Fonds Kinderhulp(NFK), wanneer blijkt dat dat nodig is, bijv. bij een kind dat ouder is dan 12.  
Wanneer er door de klant al meteen iets uitzonderlijks gevraagd wat niet binnen AG&K past 
of qua bedrag niet haalbaar, dan vragen we de professional om te kijken naar het 
aanvraagformulier voor NFK op deze site.  Bijvoorbeeld voor zwemles van een kind dat niet 
bij de Vangnetregeling terecht kan.  
 
Voordeel  
Het voordeel is dat de professional samen met de klant kan bepalen wat nodig is voor het 
kind en dat wij kunnen kijken welk financieel middel daarbij het beste past. We koppelen de 
uitkomst over de aanvraag terug aan de professional  Dat is essentieel, zodat er wordt 
gewerkt binnen een bepaalde structuur en waar nodig conform het plan van aanpak. 
 
 


