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“Waarom we doen wat we doen.”
Missie en doelstelling
Stichting De Strohalm wil een tastbare bijdrage leveren aan armoedebestrijding onder
(gezinnen met) kinderen in de gemeente Waalwijk.
Stichting De Strohalm vindt dat kinderen niet de dupe mogen worden van de financiële
situatie waarin de ouders verkeren. Wij willen deze kinderen een steuntje in de rug bieden
zodat zij niet langs de zijlijn komen te staan. Op die manier hopen we een nuttige en
waardevolle bijdrage te leveren aan het streven ‘alle kinderen gelijke kansen’.

Kernwaarden
De uitgangspunten van stichting De Strohalm, zijn:
1. Persoonlijk: wij geven persoonlijke aandacht, bieden een luisterend oor.
Als het kan en mag komen we bij de mensen thuis zodat we een goed beeld krijgen van
wat zich achter de voordeur afspeelt.
Als dit niet kan, zijn we creatief en flexibel in het vinden van een andere manier om
persoonlijk contact te hebben met onze cliënten.
2. Onafhankelijk: wij nemen zelfstandig beslissingen; we doen dat in samenwerking met
andere partijen binnen het armoedebeleid.
3. Maatwerk: wij kunnen naar eigen inzicht en goeddunken afwijken van de bestaande
richtlijnen. We hebben zelf middelen ter beschikking om cliënten ad hoc financiële
ondersteuning te geven. Daarmee kunnen we kinderen die nergens anders geholpen
worden, toch een steuntje in de rug bieden.
4. Gelijke kansen: een kind mag niet de dupe zijn van de financiële situatie van de ouders
en verdient dezelfde kansen als zijn leeftijdsgenootjes. Het welzijn van ieder kind is
belangrijk. Daarmee bieden we hulp zonder oordeel. We vragen niet naar de oorzaak en
details van de moeilijke situatie thuis.

“Hoe we werken.”
Onze vrijwilligers






Dienstverleners: vrijwilligers die in contact treden met cliënten, zorgen voor de
rapportage van de gesprekken en voor het overhandigen van de toegekende steun.
Ook registreren zij telefonische aanvragen.
Coördinatoren: de werkzaamheden van de dienstverleners worden begeleid door een
tweetal coördinatoren. Zij toetsen de aangevraagde steun aan de intern
overeengekomen richtlijnen, en beslissen over toekenning; zij leggen verantwoording af
aan het bestuur.
Ondersteunende vrijwilligers : zij zijn er voor specifieke taken als administratie/
secretariaat, fondsenwerving, training, communicatie en publiciteit.
Bestuur: het bestuur bestaat idealiter uit ten minste vijf leden: voorzitter, secretaris,
penningmeester en twee gewone leden. Dezen hebben ieder een eigen specifiek
taakgebied.
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Alle vrijwilligers van de stichting (inclusief bestuur en coördinatoren) zetten zich
belangeloos in: zij ontvangen geen vergoeding voor hun werk. Gemaakte kosten in verband
met werkzaamheden voor de stichting kunnen in uitzonderlijke gevallen worden
gedeclareerd bij de penningmeester.

Organigram
Het organigram van De Strohalm (zie bijlage 1, pagina 9) geeft een overzicht van de rollen en
taken van de diverse vrijwilligers.

Samenwerking
Voor het goed en efficiënt uitvoeren van de missie van De Strohalm is een nauwe
samenwerking nodig met andere spelers in het veld van de armoedebestrijding. Zowel lokale
als landelijke samenwerking biedt stichting De Strohalm enerzijds de gelegenheid om het
eigen beleid te toetsen aan wat men elders praktiseert. Anderzijds levert De Strohalm
daarmee een bijdrage aan het agenderen van het armoedevraagstuk in Nederland. Dat alles
in een gezamenlijke ambitie om de maatschappelijke bewustwording van het
armoedeprobleem bij kinderen te bevorderen, en naar oplossingen voor dit probleem te
zoeken.
De Strohalm en lokale organisaties staan in onderling contact om een zo goed mogelijk
pakket van ondersteuning voor de cliënten tot stand te brengen. Er bestaan contacten met:
 Team WijZ, dat bestaat uit professionals die in dienst zijn van de gemeente Waalwijk
 Voedselbank De Rijglaars
 De Speelgoedbank
 Stichting Poncho (voor gebruikte kleding)
 Stichting Schuilplaats (voor diaconaal maatschappelijk werk)
 Diaconieën van diverse kerken.
 ContourdeTwern
De Strohalm neemt deel aan het SAW (Samenwerkingsoverleg Armoede en zorg Waalwijk)
dat wethouders en gemeenteraad adviseert met betrekking tot het armoedevraagstuk.
Ook onderhoudt De Strohalm contacten met stichtingen met (nagenoeg) dezelfde
doelstelling uit andere steden en op landelijk niveau:
 Stichting Leergeld Heusden
 Lokale stichtingen voor Urgente Noden (SUN) verenigd in het Landelijk Beraad
 Stichting Armoedefonds
 Nationaal Fonds Kinderhulp
 Jeugdfonds Sport & Cultuur
 Leergeld Nederland
 Stichting Urgente Noden Nederland (SUNN)

Inkomsten en vermogensbeheer
De Strohalm heeft een eigen vermogen ter beschikking voor het zelfstandig toekennen van
financiële ondersteuning aan cliënten. Voor het in stand houden van dat eigen vermogen is
De Strohalm volledig afhankelijk van giften. Die komen binnen van particulieren, van
bedrijven en instellingen, van kerken, clubs en verenigingen, maar ook vanuit speciale acties
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van donateurs. In erkenning van haar werk heeft De Strohalm de afgelopen jaren ook een
waarderingssubsidie van de gemeente Waalwijk ontvangen.

“Wat we doen”
Werkwijze in stappen
1. Steunaanvraag
Ouders/verzorgers kunnen bij De Strohalm een beroep doen op hulp door een aanvraag in te
dienen bij het bureau van onze stichting. Het bureau is direct telefonisch bereikbaar op drie
ochtenden in de week, en continu bereikbaar per e-mail. Informatie over de aanvraag en
contactmogelijkheden zijn te vinden op de website www.destrohalm.nl.
2. Persoonlijk contact en huisbezoek
De Strohalm maakt een afspraak voor een huisbezoek. In een gesprek worden de
behoeften geïnventariseerd. Daarbij geeft De Strohalm allereerst raad, verwijst zij door naar
gemeentelijke en andere hulpverlenende instanties, en treedt zij waar nodig op als
bemiddelaar naar die instanties. Daarnaast heeft De Strohalm ook eigen middelen ter
beschikking om rechtstreeks en onmiddellijk hulp te verschaffen.
3. Steuntoekenning
De doelgroep bestaat uit kinderen die:
 Jonger zijn dan 18 jaar, en
 Wonen in de gemeente Waalwijk
Direct in aanmerking voor hulp komen kinderen als zij voldoen aan de volgende
voorwaarden:



Gezinsinkomen onder het bestaansminimum
In het bezit van de PasWijzer (uitgegeven door de gemeente Waalwijk)

Maar ook kinderen uit gezinnen die niet (geheel) aan deze voorwaarden voldoen, kunnen
voor een steuntoekenning in aanmerking komen wanneer zij in de problemen geraakt zijn
door plotselinge, vaak onverwachte omstandigheden. Te denken valt aan echtscheiding,
werkloosheid, ziekte of overlijden van een van de ouders. De Strohalm verleent hulp door
directe ondersteuning uit eigen middelen wanneer hulp via de bestaande kanalen niet, of
niet in voldoende mate geboden kan worden.
4. Soorten steun
Door de bijzondere positie van De Strohalm in Waalwijk ligt er in principe een ruim
werkgebied in het bestrijden van een gebrek aan (geld voor) basaal levensonderhoud.
De Strohalm biedt allereerst steun in het aanschaffen van kleding en schoenen. We zorgen
niet voor voedsel; daarvoor verwijzen wij onze cliënten naar voedselbank “De Rijglaars.”
Een eigen fiets vinden wij voor ieder kind in Nederland een noodzakelijke voorwaarde om
zich te kunnen verplaatsen en op gelijke voet met leeftijdsgenoten te kunnen meedoen. De
Strohalm levert fietsen uit een eigen voorraad. Voor kosten betreffende deelname aan
sportverenigingen of verenigingen op het gebied van cultuur (muziek, toneel, dans) treedt
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De Strohalm op als intermediair: wij zenden een aanvraag met onze aanbeveling door naar
het nationale Jeugdfonds Sport en Cultuur.
De toegekende steun valt zodoende in diverse categorieën uiteen:
 Kleding en schoenen. Eenmaal per jaar kunnen bonnen voor kleding en/of schoenen
worden aangevraagd en toegekend.
 Fietsen. De Strohalm heeft een eigen voorraad tweedehands kinderfietsen (basisschool)
en volwassenmaat fietsen (middelbare school) maar ook nieuwe volwassenmaat fietsen.
De nieuwe fietsen worden aangeboden tegen betaling van een eigen bijdrage. Er zijn
afspraken gemaakt met particuliere fietsenmakers die bereid zijn om reparaties tegen
een gereduceerde kostprijs te verrichten. Daarheen kan De Strohalm verwijzen.
 Schoolkosten. Wanneer de schoolfondsen niet toereikend zijn, kan een beroep gedaan
worden op de hulp van De Strohalm. Met de scholen voor voortgezet onderwijs is als
standaard het toepassen van de “1/3-regeling” afgesproken: de ouders, de school, en De
Strohalm nemen elk een derde deel van de kosten voor hun rekening. Hiermee dragen
we bij aan het mogelijk maken van deelname aan bijzondere of extra schoolactiviteiten
zoals excursies, een buitenlandreis, tweetalig onderwijs, bijscholing.
 Deelname aan sportieve of culturele evenementen. Naast het vervullen van de rol van
intermediair naar het Jeugdfonds Sport en Cultuur krijgt De Strohalm van tijd tot tijd de
gelegenheid om gratis toegangskaarten uit te reiken aan onze cliënten, bijvoorbeeld voor
bezoek aan een pretpark, een betaald-voetbalwedstrijd, of een musicaluitvoering.
5. ‘Nazorg’
Na de steuntoekenning is het nog niet klaar. Er blijft contact door middel van een mailtje,
telefoontje of bezoek. De steun die wij bieden is incidenteel en bedoeld ter overbrugging
van een financieel moeilijke periode. De aan kind en gezin verstrekte ondersteuning wordt
dan ook jaarlijks geëvalueerd. Na drie jaar volgt er een heroverweging met betrekking tot de
noodzaak tot voortzetting van de steun en de omvang daarvan.
6. Verantwoording
Het bestuur legt per kalenderjaar verantwoording af in het jaarverslag. Onderdeel van het
jaarverslag is het financiële jaarverslag dat wordt opgesteld met behulp van een extern
bureau. Een exemplaar van het jaarverslag wordt – op schrift of digitaal - toegestuurd aan
alle sponsoren. Andere belangstellenden krijgen een exemplaar toegestuurd op verzoek.

“Ambitie voor de komende jaren”
Selectiecriteria en aanpassingen
Het belangrijkste huidige criterium om voor steun van De Strohalm in aanmerking te komen,
is het bezit van de PasWijzer van de gemeente Waalwijk. De huidige PasWijzer gaat echter
verdwijnen en plaatsmaken voor een digitale PasWijzer, naar verwachting begin 2022.
Daarmee moet het eenvoudiger worden om een aanvraag in te dienen en om alle
ingediende aanvragen te overzien, maar ook om een ingediende aanvraag te beoordelen en
toe te wijzen.
Op grond van de huidige maatregelen tegen de corona-pandemie, zoals de door de overheid
opgelegde (tijdelijke) sluiting van winkels en bedrijven, is het te verwachten dat gezinnen die
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tot voorheen goed konden rondkomen, toch plotseling in de financiële problemen terecht
kunnen komen. De Strohalm wil in die gevallen zo snel mogelijk hulp kunnen bieden om te
voorkómen dat, in afwachting van toekenning van de PasWijzer, de problemen zich
opstapelen en onoverkomelijk dreigen te worden. De oorspronkelijke voorwaarden voor
hulpverlening zullen dan ook ruimer moeten worden geïnterpreteerd wanneer de financiële
nood acuut is. De volgende aanvullende criteria kunnen daarbij behulpzaam zijn:




Het besteedbare gezinsinkomen ligt onder het bestaansminimum
Het gezin zit in de schuldhulpverlening / heeft te maken met schuldsanering
Het gezin wordt voor noodhulp doorverwezen door professionele instanties

Financiële hulp door De Strohalm bestaat gewoonlijk uit een onvoorwaardelijke gift, maar
kan in speciale gevallen ook bestaan uit het voorschieten van een bedrag in afwachting van
toekenning daarvan door een of meer (overheids)instanties.

Dienstverleners en bestuur
1. Dienstverleners.
Als gevolg van de natuurlijke doorstroming moet er doorlopend aandacht zijn voor het
werven van nieuwe dienstverleners. We blijven op zoek naar vrijwilligers die de armoede
onder kinderen aan het hart gaat en die willen meewerken aan het brengen van
huisbezoeken. Maar ook vrijwilligers die over andere vaardigheden beschikken of die
speciale kennis van zaken hebben die van belang kan zijn voor het vervullen van onze rol
in het bestrijden van de kinderarmoede, moedigen we aan zich bij ons te melden. We
denken bijvoorbeeld aan mensen die behulpzaam kunnen zijn bij het repareren en waar
nodig opknappen van de binnengekomen tweedehands fietsen.
2. Bestuur.
Het bestuur dient te bestaan uit (tenminste) vijf personen. Naast de statutair vereiste
functies van voorzitter, secretaris en penningmeester krijgt ieder bestuurslid een eigen
functiegebied toebedeeld waarvoor hij of zij als eerste aanspreekbaar is. Een goede
onderlinge samenwerking binnen het bestuur moet garanderen dat taken van elkaar
kunnen worden overgenomen wanneer dat nodig is. Een goede en voortdurende
communicatie tussen het bestuur en de coördinatoren, en via de coördinatoren met de
dienstverleners, is van doorslaggevend belang om de kwaliteit van onze uiteindelijke
dienstverlening te waarborgen. In de bestuurssamenstelling treden geregeld wisselingen
op. Het op peil houden van aantal en kwaliteit van de bestuursleden is belangrijk. Dat
geldt ook voor het waarborgen van diversiteit in de samenstelling van het bestuur als
geheel.
3. Deskundigheidsbevordering.
Door middel van gerichte professionele training zet De Strohalm in op het bevorderen en
verder versterken van de kwaliteit van de eigen medewerkers. Dit betreft niet alleen het
omgaan met onze cliënten en hun diverse achtergronden, maar ook het bijhouden van
de maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van de armoedebestrijding.
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Marketing, PR en fondsenwerving
1. Website.
Deze moet doorlopend worden geactualiseerd met nieuwe ervaringsverhalen van
cliënten, berichten over speciale (bijdragen van) sponsoren, (andere) vormen van goed
nieuws en blijken van motivatie en drive van de Strohalm medewerkers, et cetera.
2. Sociale media.
De zichtbaarheid op sociale media (bv Facebook, LinkedIn, Twitter) moet worden
vergroot en geïntensiveerd om de bekendheid met het werk van De Strohalm bij zowel
cliënten als sponsoren levend en actueel te houden.
3. Lokale / regionale pers.
Ook in de plaatselijke pers (Weekblad Waalwijk, Brabants Dagblad) dient het werk van
De Strohalm in de bestrijding van kinderarmoede op een constructieve wijze onder de
aandacht te worden gebracht van een zo breed mogelijk publiek.
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