Kans• (Kanspunt)
Vanaf december 2009 is het Kans• binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) van start gegaan. Eerst
als pilot in Lelystad Noordoost en vanaf 1 juni a.s. voor heel Lelystad. Het Kans• is het centrale punt waar
professionals en vrijwilligers, onze partners, terecht kunnen wanneer zij opmerken dat een kind of ouders
niet volwaardig mee kunnen doen vanwege armoede.
Het Kans• is de plek met overzicht van alle mogelijkheden. Partners die armoede signaleren in een gezin,
kunnen hier terecht met hun signalen en hun vragen. Het Kans• neemt het werk van de organisaties niet
over, maar begeleidt mensen naar de goede plek.
Partners kunnen via Kans• geïnformeerd worden over de mogelijkheden die er binnen Lelystad zijn zodat
zij ouders en kinderen op deze mogelijkheden kunnen wijzen of in overleg met de ouders een aanmelding
bij het Kans• doen. Nadat er contact met ouders is geweest informeert de coördinator van het Kans•, na
toestemming van de ouder, de aanmelder over eventuele vervolgstappen.
Ook kunnen ouders zelf contact opnemen met het Kans• voor vragen of een aanmelding. Deze melding
kan per telefoon, email of via persoonlijk contact. De coördinator van het Kanspunt neemt binnen een
week contact op en nodigt de ouder(s) uit voor een gesprek met een van de medewerkers van het Kans•
om te bezien of en welke mogelijkheden er voor de ouder(s) en kinderen zijn vanuit het armoedebeleid
van de gemeente Lelystad. Vanuit het Kans• wordt de hulp gecoördineerd en wordt het gezin gedurende
het hele traject begeleid.
De medewerkers van het Kanspunt zijn:
Miranda Valkhof (coördinatie) , vanuit het CJG inbreng van expertise op het gebied van
opvoeden, opgroeien en jeugdgezondheidszorg.
Désireé Boersma, vanuit MDF schoolmaatschappelijk werk, inbreng van expertise op het
gebied van gezinsbegeleiding.
Trudy Ter Rele en Romke van der Veen, beiden vanuit Werk Inkomen en Zorg van de gemeente
Lelystad, inbreng van expertise op het gebied van de instrumenten binnen de bijzondere bijstand.
Vanaf december 2009 heeft de aandacht van de medewerkers van het Kanspunt zich vooral gericht op
voorlichting aan de professionals, mede via de cursus Armoede onder de loep. Via deze weg zijn ca. 40
aanmeldingen bij het Kans• gedaan en ouders begeleid. In de afgelopen periode is er een evaluatie
geweest en de belangrijkste leerpunten zijn meegenomen. Vanaf juni 2010 is het Kanspunt inzetbaar voor
partners en inwoners van Lelystad.
Kans• is bereikbaar via telefoonnummer 0320 231111 en via de website www.cjglelystad.nl
Miranda Valkhof is bereikbaar via: m.valkhof@cjglelystad.nl

