
Vught, 25 januari 2022

Geachte heer

De heer Visser heeft aangekondigd om as donderdag 270222 tijdens het Vragenuurtje dit 
bijzonder onderwerp aan de orde te stellen. De heer Visser verzoekt u derhalve deze 
informatie aan de overige Raadsleden ter beschikking te stellen. Bij voorbaat veel dank.

Doelstelling:
De Stichting Nationaal Jeugd Ontbijt (SNJO) levert bij kinderen die zonder ontbijt aan hun 
dag beginnen, omdat de ouders aangeven dat niet te kunnen betalen, wekelijks een 
ontbijttas met 7 gezonde ontbijtjes en vers fruit; thuis, gratis én in anonimiteit. En dat 
gedurende 52 weken per jaar.

Van Pilot naar Roll Out:
Bij een inwonersaantal in Haarlem van 162.000 kunnen wij uitgaan van een potentiële 
deelnemersgroep van 0,44% = 712 kinderen in heel Haarlem die onder de armoedegrens 
leven en die zonder ontbijt aan hun dag beginnen.
De ervaring leert dat maximaal 50% van de kinderen worden aangemeld; dit veelal op 
basis van schaamte bij de ouders. Ons advies luidt om met een pilot van maximaal 25 
kinderen te starten.

Haarlem
qriffiebureu(a)haarlem.nl

Tekstblokken in schoolkrant:
SNJO levert tekstblokken (in 5 talen) bij de basisscholen aan om de ouders te wijzen op 
het bestaan van SNJO. De onderwerpen luiden:

■ 1: "Het belang van een dagelijks ontbijt", tot:
■ 6: "Ontbijt of geen ontbijt; niemand hoeft het te weten".

Hierbij ontvangt u -als startpunt- enige basisinformatie over de Stichting Nationaal Jeugd 
Ontbijt (SNJO).

Partner Alliantie Kinderarmoede:
De Stichting Nationaal Jeugd Ontbijt is een van de eerste partners van de Alliantie
Kinderarmoede; een initiatoef van Prinses Laurentien. Samen hebben wij een verklaring 
ondertekend waarin staat dat wij er alles aan zullen doen om vóór 2030 Nederland te 
verlossen van kinderarmoede.

De recente perspublicatie in het Haarlems Dagblad over de start van het Nationaal Jeugd 
Ontbijt in Velsen (zie bijlage) heeft ertoe geleid dat er contact is opgenomen door Frank 
Visser gemeenteraadslid CU om de mogelijkheden te onderzoeken om ook binnen de 
gemeente Haarlem met het Nationaal Jeugd Ontbijt van start te gaan.
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Met persoonlijke groet,

Jacques Hendrikx -Voorzitter-

Stichting Nationaal Jeugd Ontbijt

CC: info@frankvissser.nl

Graag willen wij met u in overleg om verdere details te bespreken. 
Wij zien uw uitnodiging daartoe graag tegemoet.

Impact dagelijks ontbijt:
Uit onderzoek blijkt dat 93% van de kinderen die nu wél ontbijten en voorheen niét, 
opvallend hoger scoren op leerresultaten, sociale vaardigheden en sportparticipatie. 
"De kinderen staan aan".

0-meting bij start en evaluatie na een jaar:
Het effect van het NJO wordt gemeten adhv een enquête in 7 talen. O-Meting vóór 
aanvang van de bezorging van de ontbijttassen en na deelname van een jaar.

Financiering:
Als start vanuit de gemeente op basis van de Jetta Klijnsma Gelden of uit het budget 
"Minimum Beleid" cq "Brede Buurt-achtige" initiatieven. Nader in te vullen. Een wekelijkse 
ontbijttas kost per kind plm € 500,— per jaar.
Het is het uitgangspunt van het Nationaal Jeugd Ontbijt om na een gemeentelijke 
opstartsubsidie "selfsupporting" te worden. Dus geen "Open End". De reeds ontwikkeld 
uitgangspunten voor deze funding willen wij graag nader toelichten.

Logistiek:
Een geselecteerde plaatselijke supermarkt ontvangt wekelijks een bestelling van SNJO 
voor de levering van gevarieerde ontbijt-ingrediënten. De Supermarkt vult een keer per 
week -op een vaste dag- de ontbijttassen met 7 gezonde ontbijtjes en vers fruit incl. een 
keer per kwartaal een tandenborstel en een keer per maand een tube tandpasta. 
Bovendien -als verrassing- een gezond (suikervrij) "Snoepje van de Week" voor het kind. 
Plaatselijke vrijwilligers (veelal leden van Serviceclubs) halen de tassen bij de supermarkt 
op en bezorgen deze wekelijks -op een vaste dag- bij de kinderen. Een route "rondom de 
school" bestrijkt gemiddeld slechts een actieradius van plm 1,5 km. Tijdsbelasting 
bedraagt maximaal 1,5 uur per week.

Onze uitgangspunten zijn:
■ 1: Geen inkomenstoets bij de ouders.
■ 2: Volledig ontzorgen van basisscholen en gemeente.

Posters in de scholen:
Door middel van de QR. code op de SNJO poster kunnen de ouders hun kind rechtstreeks 
bij SNJO opgeven. Zie bijlage.

Het creëren van draagvlak binnen de gemeente Haarlem:
Bij initiatieven als deze staat en valt alles met enthousiasme en draagvlak binnen de 
Gemeenteraad van iedere Gemeente.
Hoe mooi zou het zijn om in een gezamenlijke actie ook in Haarlem voor kwetsbare 
kinderen aan de slag te mogen gaan om hun wekelijks van en ontbijttas te kunnen 
voorzien?
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