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doelgroep: lage SES en/of multi-problematiek gezinnen

250.000 kinderen in armoede 

• druk op dagelijkse leven gezinnen (ervaren sociale uitsluiting, 
mentale gezondheid, stress, problemen opvoeding, enz.)

• toename verwacht

• kinderen in armoede staan al 1-0 achter

• vergroot kansenongelijkheid gezondheid en onderwijs

• kunnen minder gebruik (of maken) van soc netwerk

• laaggeletterdheid ouders (autochtoon en allochtoon) 

Samen zorgen dat mensen niet nog verder achterop raken!!!!
Armoede is niet eerlijk



Werven doe je niet alleen!

• waardevol netwerk met partners op relevante 
beleidsterreinen: werven-workshops-follow up

• ambassadeurs: oud deelnemers en selectie
• gezinnen in hetzelfde schuitje, taboes verdwijnen daardoor 

(mond op mond reclame)

• verleiden met een positief traject
• dichtbij
• lange adem

FC Twente, ook supporter van jou!



doel: met maatwerk steuntje in de rug en brug naar positievere 
toekomst

• unieke aanpak
• perspectief-plezier-gezellig- steun = functioneel
• FC Twente: motivator, wervende kracht, onafhankelijk, 

beloningen

• gezondheidsachterstanden verkleinen door onderdeel te 
maken van verbeteren van je gehele leefstijl

• onderliggende problemen
• druk op dagelijkse leven gezinnen (mentale gezondheid, 

stress, problemen, opvoeding, enz.)

Met een steuntje van FC Twente 
hoef je het niet alleen te doen!



Hoe dan?

• sport en gezonde voeding als middel -> positief effect
• speerpunten: armoede, gezondheid, meedoen
• basis = 6 dimensies van positieve gezondheid

• integrale, wijkgerichte, praktische gezinsaanpak
• bij sportvereniging
• 18 weken: 2 dagdelen per week

– 1x hele gezin: sport, spel, cultuur, leuke uitjes, koken
– 1x ouders 1 ochtend 3 uur: sport en behoeftegerichte workshops 
– groepsgericht en individuele steun op maat

Uitvoering door: 
• FC Twente, scoren in de wijk (professionals en stagiaires)
• partners: samenwerken, verbinden en elkaar versterken



Samen met FC Twente zet je een stap vooruit!

perspectief : gezinnen moeten iets hebben om naar uit te kijken 
iets om samen met je gezin te doen

• samen gevoel in gezin vergroten
• zelfvertrouwen en zelfcompassie
• werken aan eigen doelen  met stappenplan
• meer regie over je leven
• veel aandacht voor taal
• elkaar helpen

• betrokken, begeleiden, betrouwbaar, aandacht, deskundig
• soms aan de hand nemen voor follow up



Sporten met je ouders

Sporten met je ouders



Koken voor je ouders



Diverse resultaten

• ROC van Twente en taalpunten: laaggeletterdheid, taalverhoging, 
(beter) NL leren, computercursus, entreeopleiding

• duurzame beweeggroepjes
• vervolgtrajecten bij partners in de gemeente
• (vrijwilligers) werk
• verbeteringen thuis problemen
• hulp bij gezondheidsproblemen
• schuldhulpverlening
• enz. 

sociale contacten, vriendinnen, groepsapp voor blijvend contact, hulp 
bij praktische problemen, gelukkiger, meer zelfvertrouwen, enz.




