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1. Aanleiding en achtergrond 
Onder de vlag van betaald voetbalorganisatie VVV-Venlo initieert, coördineert en ondersteunt de 

Stichting VVV-Venlo Foundation maatschappelijke activiteiten in de regio Limburg Noord. De volgende 

drie pijlers staan hierbij centraal: Gezondheid, Meedoen en Talentontwikkeling. De VVV Foundation 

streeft vanuit deze pijlers o.a. de volgende doelstellingen na: 

- het stimuleren van een gezonde leefstijl; 

- het bevorderen van integratie en re-integratie; 

- het versterken van zelfvertrouwen, zelfredzaamheid en weerbaarheid; 

- het terugdringen van sociaal isolement; 

- het tegengaan van eenzaamheid en het bevorderen van saamhorigheid. 

De VVV Foundation heeft de ambitie om mensen (weer) te betrekken bij de samenleving. Niemand 

hoeft ‘buitenspel te staan’. Bij al haar activiteiten zet de VVV Foundation de kracht van sport en de 

uitstraling van Betaald Voetbalorganisatie VVV-Venlo in om haar doelen te kunnen bereiken. De VVV 

Foundation werkt hierbij intensief samen met partners uit het maatschappelijke veld, zoals scholen, 

welzijnsorganisaties, gemeenten en woningcorporaties. Binnen het project Family Goals wil de VVV 

Foundation zich samen met haar partners richten op het ondersteunen van gezinnen die in armoede 

leven en waarbij sprake is van multiproblematiek. De VVV Foundation is in 2021 van start gegaan met 

Family Goals. Dit projectplan is gebaseerd op het oorspronkelijke projectplan. De positieve ervaringen 

die de VVV Foundation in het eerste projectjaar met Family Goals heeft opgedaan, vormen de 

aanleiding om het initiatief - zoals overigens vooraf al gepland - de komende jaren verder uit te voeren 

en door te ontwikkelen. Deze versie van het projectplan betreft de periode 2022-2024.  

Oorspronkelijk vormde een ander project van de VVV Foundation de basis om met Family Goals aan 

de slag te gaan, namelijk ‘SportMpower Junior’. SportMpower Junior is een project voor kinderen van 

groep 7 van de basisschool, gericht op de thema’s gezondheid, zelfvertrouwen en weerbaarheid. Bij 

dit project werden door middel van ouder-kind-bijeenkomsten en challenges voor het gezin ook de 

ouders van de kinderen betrokken. Uit onderzoek (GGD Limburg-Noord, 2019) is gebleken, dat het 

project goed aansloot bij de doelgroep, met name kinderen uit kansarme wijken en gezinnen die 

normaliter moeilijk bereikbaar zijn. De link met VVV-Venlo speelde hierin een belangrijke rol. Tijdens 

de uitvoering van het project maakten we intensief kennis met een aantal gezinnen uit kansarme 

wijken. We merkten dat we de kinderen tijdens het 10 weken durende project een leuke tijd konden 

bieden, waarin ze opbloeiden en plezier hadden. Daarbij lukte het ons hen kleine stapjes te laten 

zetten, bijvoorbeeld op het gebied van (kennis over) gezonde leefstijl. Ook hebben we gemerkt, dat 

het – weliswaar moeizaam, maar toch – lukte om de ouders bij het project te betrekken. Tegelijkertijd 

stelden we vast, dat er meer mogelijk moest zijn. Dat we méér moesten kunnen betekenen voor de 

kinderen en hun gezinnen. Dat het mogelijk moest zijn om duurzame resultaten te behalen. Dat het 

mogelijk moest zijn om de kinderen en hun gezinnen écht te helpen. Daarom zijn we in 2021 gestart 

met Family Goals, een wijkgericht project, gericht op gezinnen. 

In het eerste projectjaar van Family Goals hebben we - ondanks uitdagingen vanwege het coronavirus 

en ondanks het feit dat we uiteindelijk maar met een kleine groep gezinnen hebben kunnen werken - 

de potentie van Family Goals mogen ervaren. Zo gaven ouders én kinderen aan meer zelfvertrouwen 

te hebben opgedaan en meer zekerheid te hebben gekregen in het aangaan van sociale contacten en 

zijn relaties binnen gezinnen versterkt. Op individueel/gezinsniveau hebben we de gezinnen 
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ondersteuning kunnen bieden op heel uiteenlopende gebieden, zoals lid worden van een 

sportvereniging, ondersteuning op het gebied van taal en bij het aanvragen van een 

diplomawaardering. De unieke kracht van het project werd zichtbaar en werd mooi verwoord door 

één van de groepsbegeleiders: "De ultieme kracht van VVV-Venlo Family Goals is dat hulpverlening op 

de achtergrond staat, laagdrempeligheid en sport staat op de voorgrond." Dit kwam ook steeds terug in 

de gesprekken met de gezinnen, de ouders en de kinderen vonden het in de eerste plaats gewoon echt 

heel leuk en fijn om mee te doen! 

We zijn samen met onze partners enorm gemotiveerd om Family Goals een vervolg te geven en nog 

veel meer gezinnen een kans te geven om op een hele laagdrempelige en plezierige manier stappen 

te zetten richting meer zelfvertrouwen, verbreding van hun netwerk en een positieve toekomst. 

2. Maatschappelijke relevantie 
Veel kinderen in Venlo groeien op in armoede en staan hierdoor letterlijk en figuurlijk buitenspel. In 

Venlo groeiden in 2019 2.716 jeugdigen in armoede op. Dat is 13,3% van het totale aantal jeugdigen 

in de Gemeente Venlo. Landelijk ligt dit percentage op 10,4% (bron: CBS). Daarmee staat Venlo op plek 

12 (van laag naar hoog) van de 380 Nederlandse gemeenten. In de categorie 4-12 jarigen is dit zelfs 

13,6% (tegenover 11,1% landelijk). De armoede is niet gelijk verdeeld. Een aantal wijken in Venlo 

kunnen als relatief ‘zwak’ worden bestempeld. In de zwakkere wijken in Venlo wonen relatief veel 

kinderen in bijstandshuishoudens en/of eenoudergezinnen. Kinderen uit een eenoudergezin lopen een 

grote kans op te groeien in armoede. Hun armoederisico is vijf keer zo hoog als bij kinderen in een 

gezin met twee ouders. In de zwakkere wijken is het aantal inwoners met een migratieachtergrond 

bovendien hoog. Kinderen met een niet-westerse migratieachtergrond lopen een veel groter risico op 

armoede dan kinderen van Nederlandse origine. In onderstaand overzicht worden de cijfers van vier 

zwakke wijken in Venlo afgezet tegen de cijfers die voor heel Venlo gelden: 

wijk kinderen in 

bijstandshuishouden 

(%) 

kinderen in 

eenoudergezin (%) 

personen met een niet-

westerse 

migratieachtergrond (%) 

Venlo 1.460 (8%) 3.190 (18%) 12% 

Blerick-Noord 300 (21%) 400 (28%) 27% 

Venlo-Noord 180 (14%) 290 (23%) 17% 

Venlo-Oost-Zuid 180 (17%) 300 (28%) 14% 

Tegelen Op de Heide 130 (13%) 220 (21%) 17% 

 

We zien dat in de vier wijken (Venlo bestaat uit 20 wijken in totaal) samen meer dan de helft (54%) 

van het totale aantal kinderen in bijstandshuishoudens in Venlo woont en bijna 40% van het totale 

aantal kinderen in eenouderhuishoudens. Veel van de kinderen in deze wijken hebben een niet-

westerse migratieachtergrond. Blerick-Noord is daarbij de uitschieter, daar heeft maar liefst 27% van 

de inwoners een niet-westerse migratieachtergrond t.o.v. 12% in Venlo.  
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Kinderen in armoede zijn op allerlei terreinen slechter af. Hoe langer een gezin in armoede leeft, hoe 

meer kans kinderen hebben om zich angstig, afhankelijk en ongelukkig te voelen. Armoede geeft vaak 

stress en spanning, waardoor in sommige gezinnen de band tussen ouders en kinderen onder druk 

staat. In langdurig arme gezinnen zijn weinig kinderen veilig gehecht. Deze kinderen lopen een groot 

risico dat zij later problemen in hun ontwikkeling krijgen. Kinderen uit arme gezinnen hebben vaak een 

minder voorspoedige schoolloopbaan. Een aantal van hen heeft al een aanzienlijke achterstand in hun 

ontwikkeling als ze naar groep 1 gaan. Armoede heeft bovendien gevolgen voor de gezondheid van 

kinderen. Ongeveer een vijfde van de kinderen in armoede heeft overgewicht en obesitas komt 

aanzienlijk vaker voor (bron: Opgroeien en opvoeden in armoede, Nederlands Jeugdinstituut, 2019). 

Bij gezinnen die in armoede leven, spelen vaak meerdere problemen tegelijkertijd. Hoe meer 

problemen er spelen, hoe ongelukkiger kinderen zich voelen. 

Om kinderen uit arme gezinnen in staat te stellen kansrijk op te groeien, stelt het kabinet sinds 2017 

structureel €85 miljoen extra per jaar ter beschikking aan gemeenten. De gemeenten zorgen met dit 

geld voor voorzieningen in natura, zoals het kunnen meedoen op school aan sport, aan cultuur en aan 

sociale activiteiten. Sinds maart 2019 zijn er afspraken gemaakt, waardoor gemeenten nu pakketten 

aanbieden aan gezinnen in armoede. Hierin kunnen onder andere bonnen voor kleding, schoolspullen 

en sportverenigingen zitten. Defence for Children geeft echter aan dat de huidige maatregelen zich te 

veel beperken tot het aanpakken van inkomensarmoede. Volgens Defence for Children is het juist van 

belang dat er ook aandacht en ondersteuning komt voor de stress en spanning die armoede voor de 

gezinsleden – en daarmee ook voor kinderen – oplevert (bron: Rapport ‘Ik ben meer dan mijn 

problemen’ van de Kinderombudsman, 2019). Opgroeien in armoede is meer dan het niet hebben van 

spullen. Het is belangrijk dat kinderen op de lange termijn de regie op hun eigen leven terugkrijgen. 

 

3. Doelgroep en doelstellingen 

3.1. Doelgroep 

 
3.1.1. Doelgroep 

 
De doelgroep zijn kinderen van 4-12 jaar en hun gezinnen die in Venlo in armoede leven en waarbij 

sprake is van multiproblematiek. In overleg met de Gemeente Venlo en lokale partners in eerste 

instantie gericht op de wijken Venlo-Noord, Tegelen-Op de Hei en Blerick-Noord. 

3.1.2. Wat maakt de doelgroep kwetsbaar? 
 

Bij jongere kinderen zijn de gevolgen van leven in armoede het grootst, omdat kinderen dan het meest 

kwetsbaar zijn. Ze zijn afhankelijker van hun ouders en het al dan niet hebben van een stimulerende 

thuissituatie heeft een grote uitwerking op deze kinderen. Kinderen in armoede trekken op allerlei 

gebieden aan het kortste eind. Om te beginnen zijn er materiële gevolgen, zoals onvoldoende toegang 

tot dagelijkse levensbehoeften (gezond eten, kleding, e.a.) en adequate, stabiele huisvesting. 

Vervolgens zijn er sociale gevolgen: kinderen in armoede hebben minder mogelijkheden om mee te 

doen. Arm zijn maakt het lastiger een verjaardagsfeestje te geven, op vakantie te gaan, lid te worden 
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van een (sport)vereniging of mensen thuis uit te nodigen. Daar komt bij dat kinderen en jongeren in 

armoede vaker wonen in zwakke buurten waar meer ongeregeldheden plaatsvinden, onveiligheid 

heerst en minder groen en faciliteiten voor kinderen en jongeren aanwezig zijn. Ook hebben ze een 

grotere kans dat hun ouders met problemen kampen en veel stress hebben en (daardoor) minder 

aandacht kunnen geven aan de opvoeding en ondersteuning van hun kinderen. Kinderen en jongeren 

in armoede ervaren vaker verdriet, schaamte, onzekerheid, gezondheidsproblemen en stress. Dit alles 

vormt een belemmering voor hun ontwikkelingskansen en maakt hen zeer kwetsbaar. 

3.1.3. In hoeverre sluit Family Goals aan bij de behoefte vanuit de doelgroep? 
 
De behoefte van de doelgroep is drieledig. Ten eerste is er behoefte aan een verbetering van de 

relaties binnen het gezin. Veel kinderen die in armoede leven, ervaren stress en spanning in de 

thuissituatie. De band tussen kinderen en ouders staat vaak onder druk. Door de problemen kunnen 

ouders bijvoorbeeld weinig aandacht en interesse voor hun kinderen hebben. Kinderen met 

problemen thuis voelen zich soms niet veilig of hebben weinig vertrouwen in de toekomst. Voor deze 

kinderen is het ontzettend belangrijk, dat ouders weer goed voor hen kunnen zorgen, en dat zij fijn 

contact met hun ouders hebben. 

Ten tweede heeft de doelgroep behoefte aan sociale contacten en het vergroten van hun netwerk. Uit 

onderzoek van de Kinderombudsman is gebleken dat kinderen bij wie thuis meer dan twee problemen 

spelen, hun leven een onvoldoende geven. Dit komt door de problemen op zich, maar ook doordat de 

problemen thuis invloed hebben op andere dingen in het leven van de kinderen. Zo kan het 

bijvoorbeeld zijn dat kinderen zich schamen voor de problemen thuis en het daardoor moeilijk vinden 

om vrienden te maken. Zowel kinderen als ouders hebben vaak weinig sociale contacten en een klein 

netwerk. 

Ten slotte heeft de doelgroep behoefte aan laagdrempelige ondersteuning. Ouders willen graag 

maatwerk en hebben behoefte aan persoonlijk contact met iemand die meedenkt over de 

thuissituatie. 

3.1.4. Waaruit blijkt deze behoefte? 
 
Zoals aangegeven, blijkt deze concrete behoefte van kinderen en hun ouders uit onderzoek van de 

Kinderombudsman en geldt deze behoefte in het algemeen voor kinderen en hun ouders die in 

armoede leven. De genoemde zaken zijn daarnaast heel duidelijk terug gekomen in de gesprekken die 

we hebben gevoerd met de gezinnen die in het eerste projectjaar van Family Goals hebben 

deelgenomen. De gezinnen bleken allemaal ontzettend veel baat te hebben aan de activiteiten van de 

ouders en de kinderen samen en keken daar steeds echt heel erg naar uit. Het was voor hen echt een 

moment van ontspanning en een heel waardevol moment in de relatie tussen ouders en kinderen. 

Vanuit de gesprekken met de gezinnen bleek ook, dat zij inderdaad stuk voor stuk weinig sociale 

contacten hebben en een heel klein netwerk. Zo vertelde een moeder toen wij vroegen wat anderen 

(vrienden, familie) ervan vonden dat het gezin meedeed met Family Goals, dat zij eigenlijk behalve met 

haar moeder met niemand echt contact heeft en het dus ook niet verder had verteld. De gezinnen, 

zowel de ouders als de kinderen gaven aan het heel fijn te vinden om samen met anderen activiteiten 

te ondernemen en ook nu nog onderling contact te hebben. 
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Ook de behoefte aan laagdrempelige ondersteuning bleek uit de gesprekken die we voerden. Typerend 

was een opmerking van een van de ouders: ‘Ik wil graag meer hulp, maar geen hulpverlening’. De 

professionals gaven aan, dat ouders die meededen aan het project dankzij het project in aanraking zijn 

gekomen met hulp(verlening), daar waar zij hun hulpvraag zonder het project waarschijnlijk nooit 

zouden hebben geuit. 

3.1.5. Hoe wordt de doelgroep bij de opzet en de uitvoering van het project betrokken? 

 

Deelnemers vanuit het eerste traject worden betrokken bij het verbeteren van de werving. Zo denkt 

één moeder mee over hoe de flyer er het beste uit kan zien en werken deelnemers van het eerste 

traject mee aan een filmpje waarin zij vertellen wat Family Goals voor hen/voor hun gezin heeft 

betekend, zodat we daarmee ook andere gezinnen kunnen bereiken.  

Daarnaast wordt de doelgroep intensief betrokken bij het bepalen van de inhoud van het programma, 

zodat de inhoud zo goed mogelijk aansluit bij de behoeften en interesses vanuit de groep. Hierbij gaat 

het dan om de gezinnen die uiteindelijk mee gaan doen in het traject. Om dit te kunnen doen, wordt 

relatief veel tijd ingeruimd voor kennismaking. Dit heeft vooral als doel dat de ouders en de kinderen 

zich veilig gaan voelen. Pas wanneer zij zich veilig voelen, zullen behoeften, zorgen én ideeën voor 

oplossingen op tafel komen. In het afgelopen traject hebben we gezien, dat het uiten van behoeften 

voor veel gezinnen lastig is en dat met name 1-op-1 gesprekken hier heel erg bij kunnen helpen. Bij 

het vaststellen van behoeften, het bepalen van doelstellingen en het bepalen van de inhoud van het 

programma is er specifiek aandacht voor het inzetten van de denkkracht van de kinderen. We laten de 

kinderen meedenken, er wordt naar hen geluisterd en met hen gepraat. Er is ruimte voor de kinderen 

om aan te geven wat zij leuk zouden vinden en waar hun interesse naar uit gaat. Ditzelfde geldt voor 

de ouders. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van het al bestaande netwerk van de ouders en de 

kinderen. Gedurende het project zal regelmatig met de kinderen en hun ouders worden besproken 

hoe het gaat, zowel met betrekking tot hun (gezins)doelen als ook met betrekking tot het project zelf, 

zodat waar nodig aanpassingen kunnen worden gedaan. 

3.2. Doelstelling en resultaten 

Het hoofddoel van Family Goals is om kinderen en hun ouders in hun kracht te zetten, hun (sociale) 

netwerk te versterken en hun zelfregie te vergroten. We willen bereiken, dat de kinderen en hun 

ouders (weer) met een positieve blik naar de toekomst kijken en niet langer ‘buitenspel’ staan. 

In lijn met deze doelstelling streven we de volgende resultaten na: 

Resultaten m.b.t. de deelnemers: 

1. In 2022-2023 hebben twee groepen van 10-12 gezinnen en in 2023-2024 hebben nog eens twee 

groepen van 10-12 gezinnen deelgenomen aan Family Goals. 

2. Kinderen en ouders zijn veerkrachtiger geworden. 

3. Kinderen en ouders hebben meer zelfvertrouwen gekregen. 

4. Het (sociale) netwerk van kinderen en ouders is versterkt. 

5. Kinderen en ouders hebben meer regie over hun leven. 

6. De relatie tussen kinderen en hun ouders is verbeterd. 

7. Kinderen en ouders kijken met een positievere blik naar de toekomst. 

8. De maatschappelijke participatie van ouders en kinderen is toegenomen. 
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Resultaat m.b.t. de integrale aanpak van het probleem in de wijk: 

9. Er is sprake van een versterking van de lokale aanpak op het gebied van gezinnen in armoede binnen 

de driehoek van gemeente, scholen en maatschappelijke organisaties. 

3.3. Meten van resultaten 

De resultaten worden gemeten door middel van een proces- en een effectevaluatie. Door middel van 

de procesevaluatie zal onder andere in kaart worden gebracht hoe het wervingsproces is verlopen, 

hoe de samenwerking onderling en met de partners is verlopen en hoe de uitvoering verliep. Het 

voornaamste doel van de procesevaluatie is om eventuele verbeterpunten op te halen voor komende 

trajecten. 

Voor de effectevaluatie wordt gebruik gemaakt van vragenlijsten voor de ouders en de kinderen en 

van focusgroepinterviews en casestudies. De effectevaluatie zal zich richten op bovengenoemde 

resultaten.  

Om de lokale aanpak in beeld te brengen en de effecten van het project hierop zal gebruik worden 

gemaakt van interviews met belangrijke stakeholders. 

 

4. Concept Family Goals 

4.1. Opzet 

Family Goals is een wijkgericht gezinstraject, waarin de behoeften van de gezinnen en de kinderen 

centraal staan. Binnen Family Goals werkt de VVV Foundation intensief samen met de 

leefbaarheidscoördinatoren van de woningcorporatie, de scholen, het welzijnswerk, lokale 

maatschappelijke organisaties en de Gemeente Venlo. Gedurende 18 weken zijn er elke week twee 

contactmomenten: één dagdeel interactieve workshops en sport/bewegen met alleen de ouders en 

één dagdeel sport en/of cultuur met de ouders en de kinderen samen. De eerste vijf weken (ongeveer) 

zullen in het teken staan van kennismaking en van het ophalen van behoeften en het formuleren van 

doelstellingen. Vervolgens zullen de bijeenkomsten gericht zijn op het (ondersteunen in het) bereiken 

van deze doelstellingen en zal er regelmatig ruimte worden gemaakt om op de doelen te reflecteren. 

De inhoud van de workshops en van de sport- en cultuuractiviteiten wordt dan ook zoveel mogelijk 

aangepast op de behoeften en interesses van de deelnemers.  

Het doel van de workshops is de gezinnen te ondersteunen bij het stellen van persoonlijke 

(gezins)doelen, hen te ondersteunen bij het bereiken van deze doelen en bij het versterken van de 

regie over hun leven. Een nevendoel is om de gezinnen door middel van de workshops in contact te 

laten komen met instanties en organisaties die iets voor hen kunnen betekenen, zodat zij in de 

toekomst zelf de weg hiernaar toe weten. De workshops worden zoveel mogelijk verzorgd door het 

vaste begeleidingsteam en door partners vanuit de wijk. De insteek van de workshops is steeds 

interactief. Dit betekent dat we zo veel mogelijk met de deelnemers aan de slag gaan, waarbij voor de 

deelnemers veel ruimte wordt ingeruimd om behoeften en ervaringen te uiten en deze met elkaar te 
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delen. Voorbeelden van thema’s voor de workshops zijn: impact van zorgen en stress, weerbaarheid, 

gezond koken, opvoedingsproblemen, vrijwilligerswerk, enz. In bijlage 1 (voorbeeldprogramma 

deelnemende gezinnen) staan nog andere mogelijke thema’s voor workshops genoemd. 

Het doel van het sport- en/of cultuurmoment voor de ouders en de kinderen samen is om het ‘samen’ 

gevoel in het gezin te vergroten en te laten ervaren, om de negatieve spanningen in het gezin te 

doorbreken en om het (zelf)vertrouwen van de kinderen te vergroten. De activiteiten vinden zoveel 

mogelijk plaats in de eigen wijk en worden verzorgd door de groepsbegeleiders zelf, in samenwerking 

met lokale sportverenigingen en organisaties.  

Vanuit het netwerk van VVV-Venlo (spelers, medewerkers, sponsoren, partners) en vanuit de wijk staat 

een ‘supportersteam’ van vrijwilligers om de gezinnen heen. Ieder van hen draagt vanuit zijn of haar 

eigen expertise en interesse en binnen zijn of haar eigen mogelijkheden zijn of haar steentje bij in de 

ondersteuning van de gezinnen naar meer (zelf)vertrouwen en een positievere toekomst. De inzet van 

dit ‘supportersteam’ wordt nauwkeurig afgestemd op de behoeften van de deelnemers. De link met 

VVV-Venlo en de inzet van het supportersteam werkt motiverend en vormt een beloning voor de inzet 

van de gezinnen binnen het project. 

We verwachten met deze aanpak duurzame resultaten te kunnen bereiken. Deze verwachting is mede 

gebaseerd op ervaringen (en bijbehorende onderzoeksresultaten) van Stichting ‘FC Twente Scoren in 

de Wijk’ met een vergelijkbaar project. Het thema duurzaamheid zal tijdens het traject, in de 

evaluatiemomenten en binnen het effectonderzoek dat aan het project wordt gekoppeld, een centrale 

rol hebben. 

4.2. Werving 

We bereiken de doelgroep via het welzijnswerk in de wijk, via de basisscholen en via andere partners 

die direct betrokken zijn bij c.q. contact hebben met de doelgroep. Hierbij is het belangrijk, dat we 

deze partners persoonlijk informeren over het project en samen met hen bespreken wat zij denken 

nodig te hebben om de gezinnen te informeren en te enthousiasmeren. Dat laatste is een belangrijke 

toevoeging ten opzichte van het eerste projectjaar. De ervaring leert dat de meeste partners, nadat zij 

over het project zijn geïnformeerd, direct gezinnen voor ogen hebben, voor wie deelname aan Family 

Goals heel veel zal kunnen betekenen. Maar om deze gezinnen vervolgens op de juiste manier te 

informeren en te enthousiasmeren is een goede/verbeterde aanpak nodig. De input van de partners 

én de input van de gezinnen die in het eerste projectjaar hebben meegedaan, wordt hierin 

meegenomen. We hebben bijvoorbeeld al tips ontvangen van deze gezinnen om de flyer nog wat te 

verbeteren en één van de scholen gaf aan dat het goed zou zijn om een gezin dat in het afgelopen jaar 

heeft meegedaan in een kort interview te laten vertellen wat het project voor hen heeft betekend. We 

zullen bovendien in overleg met onze partners op zoek gaan naar sleutelfiguren (mensen die betrokken 

zijn bij de doelgroep en de doelgroep goed kennen). 

4.3. Onderbouwing van de opzet 

De volgende aspecten zijn kenmerkend voor de aanpak binnen Family Goals: het werken met groepen, 

het inzetten van sport als middel, de positieve benadering van de deelnemers, het aanbieden van 

workshops en het inzetten van het netwerk in de wijk, het doen van activiteiten met de ouders en de 

kinderen gezamenlijk, het gebruikmaken van de kracht, de uitstraling en het netwerk van VVV-Venlo 

en het bieden van maatwerk. Hierna wordt de waarde van elk van deze aspecten toegelicht. 
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In het evaluatieonderzoek dat het Verweij-Joncker instituut deed naar 54 projecten die zich in de 

periode 2014-2019 binnen het programma “Opgroeien in Armoede” van het Kansfonds richtten op 

gezinnen in armoede is naar voren gekomen, dat het kunnen leren van elkaar voor ouders die met hun 

gezin in armoede leven, binnen projecten een belangrijke meerwaarde is. Lotgenotencontact, 

samenzijn en herkenning blijken heel belangrijk te zijn om te kunnen leren en om zelfvertrouwen op 

te kunnen bouwen. Armoede heeft de neiging om mensen te isoleren. Alleen al het idee er niet alleen 

voor te staan maakt dat men zich meer gedragen voelt in de samenleving. De ervaren solidariteit leidt 

tot meer veerkracht en zelfvertrouwen bij de ouders in armoede. Het bij elkaar brengen van mensen 

uit een vergelijkbare situatie vergroot bovendien de mogelijkheden bij de opbouw van een goed 

sociaal netwerk. 

Nelson Mandela sprak in 2000 de volgende woorden: “Sport has the power to change the world. It has 

the power to inspire. It has the power to unite people in a way that little else does. […] Sport can create 

hope where once there was only despair.” Sport helpt om stapje voor stapje grenzen te verleggen en 

te winnen aan zelfvertrouwen. Samen sporten levert veel plezier op. Door samen te sporten ervaren 

kinderen hun ouders en ouders hun kinderen op een positieve en plezierige manier én leren zij op een 

heel laagdrempelige manier andere gezinnen kennen. Het helpt deelnemende gezinnen om even 

afstand te nemen van de spanningen en stress in het gezin en het samen sporten heeft een positieve 

invloed op de relatie tussen de ouders en de kinderen. Sporten geeft deelnemers de vrijheid om lekker 

zichzelf te zijn en hun energie even de vrije loop te laten. Sport is bovendien een heel goed middel 

voor het versterken van sociale vaardigheden.  

Binnen Family Goals speelt de manier van omgaan met de deelnemers door de professionals en de 

vrijwilligers een hele belangrijke rol. Bij de benadering van de deelnemers gaan we uit van de visie van 

positieve gezondheid. Dit betekent dat we de regie bij de mensen zelf willen laten en hen willen helpen 

om hun eigen beslissingen te nemen. We willen de deelnemers in contact brengen met hun kracht in 

plaats van ze aan te spreken op hun zwakte en problemen. We willen steeds vertrekken vanuit hetgeen 

er goed gaat, niet vanuit hetgeen niet goed gaat. Uit onderzoek blijkt dat het belangrijk is om vanuit 

een gelijkwaardige relatie bij de ouders aan te sluiten. Om naast hen te gaan staan en vooral niet voor 

hen te gaan bepalen of op een dwingende manier te werk te gaan. Daarbij is het belangrijk om ervan 

bewust te zijn, dat de langdurige stress waar veel ouders mee te maken hebben er in veel gevallen 

voor zorgt dat zij moeite hebben met doelgericht en probleemoplossend denken en handelen. Het is 

belangrijk om hen hierin te ondersteunen. Voor het slagen van een project als Family Goals zijn het 

creëren van een veilige en prettige sfeer en het opbouwen van een vertrouwensband in de groep 

essentieel. Al deze aspecten spelen niet alleen tijdens de uitvoering van Family Goals een belangrijke 

rol, maar ook al bij de samenstelling van het team aan professionals en vrijwilligers dat met de 

deelnemers aan de slag zal gaan. 

Naast goede begeleiding, lotgenotencontact en ontmoetingsactiviteiten noemen ouders in het 

onderzoek van het Verweij-Joncker Instituut interactieve workshops als een element van de projecten 

dat voor hen goed werkt. Binnen Family Goals zullen de externe workshopleiders zoveel mogelijk 

vanuit het netwerk in de wijk komen, zodat de deelnemers niet alleen tijdens de workshop belangrijke 

(leer)ervaringen opdoen, maar tegelijkertijd mensen en organisaties uit de wijk leren kennen waar zij 

ook op een later moment terecht kunnen voor ondersteuning. 
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Een heel mooi en belangrijk element van Family Goals is het doen van activiteiten met de ouders en 

de kinderen gezamenlijk. Er zijn heel veel projecten voor kinderen en er zijn veel vormen van 

ondersteuning voor ouders, maar juist het gezamenlijk sporten en beleven heeft voor de gezinnen 

ontzettend veel waarde. De gezinnen uit de doelgroep hebben nauwelijks mogelijkheden om 

gezamenlijk dingen te ondernemen en/of hebben er vanwege de omstandigheden geen ruimte voor. 

Family Goals biedt hen de mogelijkheid om samen nieuwe sporten te ontdekken, samen nieuwe 

dingen te ervaren, samen plezier te maken en het gewoon fijn met elkaar te hebben. Dit heeft een 

positieve invloed op de relaties binnen het gezin en op het zelfvertrouwen van zowel de ouders als de 

kinderen. 

De VVV Foundation maakt bij al haar projecten en activiteiten gebruik van de kracht en de uitstraling 

van Betaald Voetbalorganisatie VVV-Venlo. Activiteiten vinden regelmatig plaats in het stadion, de 

profvoetballers worden ingezet als rolmodellen en deelnemers krijgen kleding met het logo van de 

club. Voor alle doelgroepen waar de VVV Foundation mee werkt, blijkt dit een grote meerwaarde te 

zijn. Voor deelnemers werkt het motiverend om deel uit te maken van een VVV-Venlo project. De 

begeleiders kunnen VVV-Venlo inzetten als beloning en waardering voor de inzet van de deelnemers 

(bijvoorbeeld door gezamenlijk een thuiswedstrijd van VVV-Venlo te bezoeken). Een bijkomende 

kracht van VVV-Venlo is het grote (business)netwerk van partners uit de profit en de non-profit sector. 

Binnen Family Goals zal dit netwerk zoveel mogelijk worden ingezet, bijvoorbeeld voor het bieden van 

werkervaringsplekken voor de deelnemers. 

De rapporten ‘Alle kinderen kansrijk’ en ‘Ik ben meer dan mijn problemen’ van de Kinderombudsman 

wijzen erop, dat een integrale visie en aanpak bij gezinnen in armoede waarbij sprake is van 

multiproblematiek van groot belang is. De aanpak is vaak gericht op materiële ondersteuning of er is 

sprake van een geïsoleerde aanpak van problemen. Dit terwijl de behoefte van kinderen in de eerste 

plaats een stabiele thuissituatie is. Met Family Goals wil de VVV Foundation samen met partners in de 

wijk zorgen voor een integrale aanpak en voor maatwerk door veel oog te hebben voor de persoonlijke 

situatie van de deelnemers. Het ontwikkelingsbelang van de kinderen zal daarbij steeds voorop 

worden gesteld. 

4.4. De kracht van de VVV Foundation 

Kenmerkend voor alle projecten en activiteiten van de VVV Foundation is het gebruik maken van de 

kracht en uitstraling van VVV-Venlo en het inzetten van sport als middel voor het leveren van een 

bijdrage aan het bereiken van maatschappelijke doelstellingen. In de mogelijkheid om gebruik te 

maken van de kracht en de uitstraling van VVV-Venlo en daarmee in het bieden van een heel 

laagdrempelige toegang tot projecten en activiteiten is de VVV Foundation uniek. Deze laagdrempelige 

toegang is juist ook voor Family Goals zo ontzettend belangrijk. Dankzij de koppeling met VVV-Venlo 

is de VVV Foundation in staat doelgroepen te bereiken die voor anderen (bijvoorbeeld voor 

gemeenten) erg lastig te bereiken zijn. Daarnaast heeft de VVV Foundation al vele jaren ervaring met 

het werken met groepen en het inzetten van sport als middel. Bij alle projecten van de VVV Foundation 

is de insteek om mensen bij elkaar te brengen, om samen plezier te beleven aan de activiteiten, om 

met en van elkaar te leren en om andere mensen te leren kennen. Projectteams bestaan uit een 

combinatie van ervaren projectleiders en enthousiaste stagiairs vanuit de VVV Foundation én experts 

vanuit het werkveld, waardoor sterke teams ontstaan die voor een hoge kwaliteit zorgen. De VVV 
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Foundation werkt bovendien al ruim 10 jaar intensief samen met belangrijke maatschappelijke 

partners zoals gemeenten, woningstichtingen en de lokale welzijnsstichting. 

 

5. Organisatie 

5.1. Samenwerkingspartners 

Binnen Family Goals werkt de VVV Foundation samen met de volgende partijen: 

VVV-Venlo: levert kracht en uitstraling van de club en levert netwerk aan vrijwilligers en 

businesspartners. 

Gemeente Venlo: denkt vanuit de gemeentelijke sportdienst mee over de opzet van het project, de 

koppeling met al bestaande initiatieven en de koppeling met andere beleidsterreinen, zoals jeugd, 

gezondheid, armoede en participatie. Zal deel uitmaken van de stuurgroep. 

Incluzio Sociale Basis Venlo: legt verbindingen in de wijk tussen het project en lokale organisaties, 

speelt een belangrijke rol bij de werving van deelnemers, denkt mee over inhoud en invulling project 

en verzorgt het ‘vangnet’ in de wijk waar de deelnemers ook na afloop van het project terecht zullen 

kunnen. Zal deel uitmaken van de stuurgroep. 

Woningstichtingen: denken met haar coördinatoren leefbaarheid mee over inhoud en invulling project 

en spelen een rol bij de werving van deelnemers. 

Basisscholen: een onmisbare partner om het project te doen slagen, spelen een belangrijke rol in de 

werving van deelnemers en in de borging van resultaten. 

Overige samenwerkingspartners vanuit netwerk VVV-Venlo (bijvoorbeeld bedrijven) en vanuit de wijk 

(bijvoorbeeld maatschappelijke organisaties): leveren workshopleiders, leveren vrijwilligers voor het 

‘supportersteam’ en bieden kansen voor het vergroten van de maatschappelijke participatie van 

deelnemers (bijvoorbeeld werkervaringsplek, vrijwilligerswerk etc.). 

De VVV Foundation levert een projectleider en is verantwoordelijk voor de algehele coördinatie van 

het project. De projectleider legt verantwoording af aan het bestuur van de VVV Foundation. 
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5.2. Projectteam 

Verantwoordelijk voor de daadwerkelijke voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het project is 

het projectteam. Het projectteam bestaat uit: 

één projectleider (projectmanager VVV Foundation) 

➢ verantwoordelijk voor de inhoudelijke invulling van het project 

➢ verantwoordelijk voor de aansturing van het projectteam 

➢ verantwoordelijk voor de aansturing van het ‘supportersteam’ 

➢ verantwoordelijk voor monitoring en evaluatie 

➢ legt verantwoording af aan bestuur VVV Foundation 

twee groepsbegeleiders/trainers 

➢ zijn samen met de vaste vrijwilligers de spil in het project voor de deelnemers, zijn de 

belangrijkste contactpersonen voor de deelnemers en begeleiden de gezinnen tijdens het project 

➢ verantwoordelijk voor de groepsbegeleiding 

➢ stellen samen met de gezinnen de doelen op en ondersteunen bij de monitoring hiervan 

➢ verantwoordelijk voor het sportprogramma 

In de beginfase (kennismakingsfase, doelstellingen formuleren) van het project zullen de 

groepsbegeleiders zelf de workshops verzorgen. Verderop in het project zullen de workshops 

regelmatig worden uitgevoerd door externe workshopleiders, die hun kennis en expertise op 

verschillende thema’s inbrengen. De groepsbegeleiders zijn altijd aanwezig, ook wanneer zij niet zelf 

de workshop verzorgen. 

een of twee vaste vrijwilligers 

➢ zijn samen met de groepsbegeleiders/trainers de spil in het project voor de deelnemers 

➢ denken intensief mee over de uitvoering en geven hier samen met de groepsbegeleiders/trainers 

invulling aan 

een of twee stagiaires 

➢ ondersteuning van de projectleider tijdens de voorbereidings- en evaluatiefase 

➢ ondersteuning van de groepsbegeleiders/trainers tijdens de uitvoeringsfase 

5.3. Supportersteam 

Het supportersteam bestaat uit ongeveer 12 vrijwilligers vanuit het netwerk van VVV-Venlo en vanuit 

de wijk. Elk teamlid zet zich op zijn/haar eigen manier en passend bij zijn/haar eigen interesse en 

expertise in voor een van de gezinnen. De projectleider zorgt in overleg met de groepsbegeleiders voor 

een passende match. Voor de inzet van het supportersteam zijn heel veel verschillende mogelijkheden. 

Zo zou iemand samen met een gezin kunnen gaan sporten, samen met hen naar een taalles kunnen 

gaan of naar een open dag van een opleidingscentrum of samen meedoen aan een sportevenement. 

De inzet van het supportersteam is een extra motivatie voor de deelnemende gezinnen en vormt een 

beloning voor hun inzet tijdens het project. Deze inzet is in principe incidenteel. 
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5.4. De rol van vrijwilligers 

Naast de incidentele inzet van de vrijwilligers die deel uitmaken van het supportersteam, willen we 

ook een aantal vrijwilligers structureel bij het project betrekken. Sterker nog, we hopen dat het project 

op den duur voor een groot deel door vrijwilligers zal kunnen worden getrokken. 

In de voorbereiding zullen we in samenwerking met onze partners op zoek gaan naar één of twee 

sleutelfiguren, die een belangrijke rol zullen spelen bij de werving van de deelnemers. Dit zijn mensen 

die bekend zijn met en bij de doelgroep. De ervaring is dat persoonlijk contact op basis van vertrouwen 

tijdens de werving het beste werkt. 

Tijdens de voorbereidingsfase zullen we samen met onze partners de mogelijkheid verkennen om een 

of twee vrijwillige ervaringsdeskundigen aan het projectteam te koppelen. De insteek is om deze 

mensen vast mee te laten draaien in het begeleidingsteam. Wanneer dit tijdens het eerste traject nog 

niet mogelijk blijkt te zijn, zullen we gericht kijken of er binnen de deelnemersgroep mensen opstaan 

die bij toekomstige groepen als vrijwilliger mee kunnen en willen draaien. Dit kan overigens in een 

begeleidende rol, maar kan net zo goed in een organisatorische of bestuurlijke rol. Op deze manier kan 

het aantal betrokken vrijwilligers vanuit de wijk stap voor stap groeien. Dit is belangrijk voor de lokale 

borging van het project (zie ook hoofdstuk 7, borging). Op den duur kan het project zo steeds meer 

verzelfstandigen en steeds meer gedraaid worden door de (mensen in de) wijk zelf. 
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6. Activiteiten- en communicatieplanning 
Onderstaand wordt de activiteitenplanning weergegeven. De communicatieplanning is hieraan 

gekoppeld.  

datum activiteit wie communicatie intern 
communicatie 

extern 

augustus - 
september 2022 

samenstelling 
begeleidingsteam en team 

vrijwilligers 
VVV Foundation 

projectpresentatie 
begeleiders en vrijwilligers 

 

september 2022 - 
oktober 2022 

werving deelnemers groep 
2 

VVV Foundation 
i.s.m. partners 

projectpresentatie 
deelnemers 

flyer en 
presentatiefilmpje 

oktober 2022 kick-off groep 2 
werkgroep + 
deelnemers 

 
persbericht + 
sociale media 

november 2022 
voorstellen groep 2 

vrijwilligersteam 
werkgroep + 
vrijwilligers 

presentatie groep 2  

december 2022 tussenevaluatie groep 2 
werkgroep + 
stuurgroep 

evaluatieverslag  

februari-maart 
2023 

werving deelnemers groep 
3 

   

26 maart 2023 sportevent: Venloop deelnemers  sociale media 

eind maart 2023 afsluiting groep 2 
werkgroep + 
deelnemers 

 
persbericht + 
sociale media 

begin april 2023 evaluatie groep 2 
werkgroep + 
stuurgroep 

evaluatieverslag  

begin april 2023 kick-off groep 3   
persbericht + 
sociale media 

juni 2023 tussenevaluatie 
werkgroep + 
stuurgroep 

evaluatieverslag  

11 juni 2023 sportevent: Venlo Stormt deelnemers  sociale media 

september 2023 afsluiting groep 3 
werkgroep + 
deelnemers 

 
persbericht + 
sociale media 

september 2023 evaluatie groep 3 
werkgroep + 
stuurgroep 

evaluatieverslag  

september-
oktober 2023 

werving groep 4    

oktober 2023 - 
eind maart 2024 

groep 4    

april 2024 - 
september 2024 

groep 5    

 
Via een vergelijkbaar stramien (e.e.a. afhankelijk van tussentijdse aanpassingen in projectplan naar 

aanleiding van evaluatiemomenten) zullen in 2023 en 2024 groepen 3, 4 en 5 draaien. De 

onderzoeksplanning zal parallel lopen aan bovenstaand activiteitenplan.  
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7. Borging 

7.1. Borging van resultaten 

 
Om ervoor te zorgen dat de effecten van het project op de kinderen en hun ouders duurzaam zijn, 

willen we ten eerste bereiken dat het netwerk van de deelnemende gezinnen na afloop van het project 

versterkt en vergroot is. Zo zullen we hen bijvoorbeeld via de workshops in contact brengen met 

organisaties die hen ook in de toekomst kunnen ondersteunen. We steken in op duurzame relaties: 

onderling, met de professionals en vrijwilligers en met de instanties in de wijk. Wanneer ouders en 

kinderen dankzij het project bovendien een actieve rol gaan spelen in hun eigen netwerk, bijvoorbeeld 

door vrijwilligerswerk te gaan doen in de wijk of zich aan te sluiten bij activiteiten in de wijk, zal er 

sprake zijn van langdurige effecten en zal hun netwerk ook na afloop van het project verder worden 

versterkt. 

Daarnaast willen we bereiken, en dat zien we als het allerbelangrijkste resultaat en de belangrijkste 

voorwaarde voor duurzaamheid van de effecten, dat er sprake is van empowerment van de 

deelnemers. Dat zij hun weg met meer zelfvertrouwen en met een andere kijk op het (hun) leven 

vervolgen. Dat zij het gevoel hebben ervaren en gekregen dat dingen wél lukken en dat zij in staat zijn 

om doelen te stellen en te bereiken, al dan niet met ondersteuning van mensen om hen heen. 

Een belangrijk aspect ten slotte in het waarborgen van de effecten op lange termijn, is dat de 

deelnemers weliswaar na verloop van tijd uit het project uitstromen, maar direct ‘opgevangen’ en 

waar nodig verder begeleid worden door de sociale basis in de wijk waar zij wonen. Een sterk 

functionerende driehoek van gemeente, school en maatschappelijke organisaties in de wijk is daarvoor 

essentieel en een belangrijk speerpunt van de samenwerkende partijen binnen Family Goals. 

 

7.2. Borging van het project 

 
Zoals al aangegeven is de betrokkenheid van vrijwilligers van groot belang voor de lokale borging van 

het project. Binnen Family Goals willen we insteken op een proces waarbij het project in eerste 

instantie gedraaid wordt door professionals met ondersteuning van vrijwilligers en in de toekomst 

zoveel mogelijk wordt gedraaid door vrijwilligers met ondersteuning van professionals. Hoe snel deze 

verzelfstandiging plaats zal kunnen vinden is natuurlijk van meerdere factoren afhankelijk, maar dit is 

wel een belangrijke insteek.  

Om het bestaan van het project buiten de lokale setting voor de toekomst zeker te kunnen stellen, is 

het van groot belang om de effecten inzichtelijk te maken en deze vervolgens te delen. We zijn ervan 

overtuigd, dat Family Goals in eerste instantie ook in andere wijken in Venlo, maar vervolgens ook in 

omliggende gemeenten een grote meerwaarde zal kunnen hebben in de aanpak van armoede. Mits 

steeds zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij al bestaande initiatieven. Om deze koppeling en 

deze aansluiting niet te missen, zal al in de beginfase contact worden gezocht met partijen die hier – 

buiten de partijen waar we al mee samenwerken – een belangrijke rol in spelen, zowel lokaal, regionaal 

als ook provinciaal. 
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8. Begroting 
De begroting is te vinden in bijlage 2.  
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Bijlage 1: Activiteitenplanning deelnemers 
 

(mogelijke activiteitenplanning naar voorbeeldplanning ‘Supporter van Elkaar’ FC Twente Scoren in 

de Wijk):  

week 
activiteit:  

workshop en sport ouders 
dag en tijd: 

activiteit:  
sport ouders en kinderen 

dag en tijd: 

1. 

Startbijeenkomst 
 
Start en uitleg programma 
Maten T-shirts 
Kennismakingsspelen 

ma.  
9.00 – 11.45u  

Kennismaking/documenten 
invullen 
T0 meting 
Maten T-shirts 
Kennismakingsspel 

do.  
15.30 – 16.45u 

2. 

Gezondheidsmetingen en 
vragenlijst, 
behoefteformulier en T0 meting 
 
Uitdelen T-shirts 
Kennismakingsspelen 

ma. 
9.00 – 11.45u 

Documenten invullen 
behoefte formulier 
gewicht en lengte 
 
Uitdelen T-shirts 
Kennismakingsspelen 

do.  
15.30 – 16.45u 

3. 

Presentatie Richtlijnen 
bewegen, incl. kracht + uitdelen 
stappentellers 
 
Fitness 

ma.  
9.00 – 11.45u 

Bootcamp 
do.  
15.30 – 16.45u 
 

4. 

Stand van zaken 
‘Stappentellers’ 
Gezonde voeding met een klein 
budget en uitleg suikers 
 
Wandelen 

ma.  
9.00 – 11.45u 

Atletiek 
do.  
15.30 – 16.45u  

5. 

Zelfvertrouwen en 
weerbaarheid 
 
Balspelen 

ma.  
9.00 – 11.45u 

Squash 
do.  
15.30 – 16.45u 

6. 

Zelfvertrouwen en 
weerbaarheid 
 
Netspelen (volleybal) 

ma.  
9.00 – 11.45u 

Museumbezoek 
do.  
15.30 – 16.45u 

7. 

Doelstellingen + ambassadeur 
VVV-Venlo 
 
Tennis 

ma.  
9.00 – 11.45u 

Bootcamp 
do.  
15.30 – 16.45u 

8. 
Doelstellingen en stappenplan 
 
Kickboksen 

ma.  
9.00 – 11.45u 

Futsal 
do.  
15.30 – 16.45u 

9. 

Kwaliteiten en competenties 
(3 tafelrondes gesprekken) 
 
Yoga 

ma.  
9.00 – 11.45u 

Percussieworkshop 
do.  
15.30 – 16.45u 

10. 

Informatie St. Leergeld + 
Jeugdsportfonds 
 
Fitness Basic Fit 

ma.  
9.00 – 11.45u 

Rondleiding Omroep Venlo 
en vlogworkshop 

do.  
15.30 – 16.45u  
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ACTIVITEITENPLANNING DEELNEMERS 
(VERVOLG) 

 

week 
activiteit:  

workshop en sport ouders 
dag en tijd: 

activiteit:  
sport ouders en kinderen 

dag en tijd: 

11. 
Workshop Wie ben jij? 
+ INDIVIDUELE GESPREKKEN 
voortgang doelen 

ma.  
9.00 – 11.45u  

Dansen 
do.  
15.30 – 16.45u  

12. 
Ik en mijn financiën; wat heb je 
nodig en wat wil je weten? 
Informatie over solliciteren 

ma.  
9.00 – 11.45u  

Rondleiding VVV-Venlo 
Stadion 

do. 
15.30 – 16.45u  

13. 
Informatie vrijwilligerswerk 
 
Sport 

ma.  
9.00 – 11.45u 

Rapworkshop en hiphop 
do. 
15.30 – 16.45u 

14. 

Speeddate met uitzendbureau 
en/of de vrijwilligerscentrale: 
individuele gesprekken 
 
VVV-Venlo Stadion 

ma.  
9.00 – 13.00u 
(indeling op tijd) 

Circuitje ouders tegen de 
kinderen 

do. 
15.30 – 16.45u 

15. Meet & Greet met werkgevers 
ma. vanaf  
13.00 uur 

Sport en spel instuif 
do.  
15.30 – 16.45u 

16. Bedrijfsbezoek 
ma.  
9.00 – 11.45u 

Hockey 
do.  
15.30 – 16.45u 

17. 

Individuele gesprekken over 
vervolgtraject 
Invullen T1 
 
Zumba 

ma.  
9.00 – 11.45u 

Voetbal 
do.  
15.30 – 16.45u 

18. 

Eindafsluiting: 
Kinderen koken voor ouders 
Uitreiking diploma’s en sjaaltjes 
Gezamenlijk eten 

do.  
15.30 - 18.00u 

Eindafsluiting: 
Kinderen koken voor ouders 
Uitreiking diploma’s en 
sjaaltjes 
Gezamenlijk eten 

do.  
15.30 – 18.00u 
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Bijlage 2: Begroting 
 

 
 

BEGROTING FAMILY GOALS

aantal groepen
uren/        

eenheden

 bedrag per 

uur/eenheid 

 lasten bedrag  Specificatie 

LOONKOSTEN DIRECT PERSONEEL

Salaris projectleiding 360 42,75               15.390,00€                  8 uur per week

KOSTEN DERDEN

Communicatie 2 10 65,00               1.300,00€                     

Groepsbegeleiders 2 180 65,00               23.400,00€                  18 weken x 5 uur x 2 personen

Sporttrainer 2 12 65,00               1.560,00€                     

Workshopleider 2 12 65,00               1.560,00€                     

HUUR ACCOMMODATIES EN CATERING

Huur VVV-Venlo stadion 2 3 250,00             1.500,00€                     2 x sporten, 1 x projectafsluiting

Catering VVV-Venlo stadion 2 50 7,50                  750,00€                        1 x gezonde lunch

Huur veld 2 4 20,00               160,00€                        2 x 2 uur veld jeugdcomplex VVV-Venlo

Huur ruimtes extern 2 48 25,00               2.400,00€                     16 x workshop, 32 x sport

Catering extern 2 240 3,00                  1.440,00€                     16 x lunch voor 15 ouders

MATERIALEN EN HULPMIDDELEN

Promotiemateriaal (flyers e.d.) 500,00€                        

Sportmateriaal 500,00€                        

Kleding begeleiders 3 90,00               270,00€                        

Kleding deelnemers 2 24 20,00               960,00€                        

Organisatiemateriaal 310,00€                        

OVERIGE KOSTEN

Kosten monitoring en evaluatie 500,00€                        

Kosten vrijwilligers 500,00€                        

Administratie 500,00€                        

Huur ruimte 500,00€                        

Overige organisatiekosten 1.000,00€                     

Totaal Project 55.000,00€  

DEKKING
Bijdrage Gemeente Venlo 12.000,00€                  

Bijdrage OranjeFonds 16.000,00€                  

Bijdrage Kansfonds 20.000,00€                  

Gevraagde bijdrage Van Straatenfonds 7.000,00€                     

Totaal Dekking Project 55.000,00€  


