
Wat willen we bereiken in 2021-2022 mbt Armoedebeleid? 

Op 14 mei 2018 is het convenant "Aanpak tegen armoede" Alblasserdam gelanceerd en door 
21 partijen ondertekend. Gemeente en de bij de armoede-aanpak betrokken organisaties 
hebben met elkaar afgesproken dat:

1. Zij er alles aan willen doen om te voorkomen dat mensen in Alblasserdam in armoede 
moeten leven  en slaan daarom de handen ineen om  te voorkomen dat mensen in de 
armoedecirkel terecht komen en daar waar dat reeds is gebeurd deze armoedecirkel 
gezamenlijk te doorbreken.

2. Zij werken aan een gezamenlijk plan van aanpak, waarbij ketensamenwerking en 
kennisdeling centraal staan met respect voor de betrokkenen en hun privacy.

Uit dit convenant "aanpak tegen armoede" is het platform armoede ontstaan. Echter de naam 
van het platform denkt de lading niet van de doelstelling van het platform. Zoals boven 
omschreven is een belangrijk onderdeel voorkomen van armoede vandaar dat we in 2020 een 
naamsverandering hebben door gevoerd en nu platform geldzaken heten. 

In 2020 stond ieders leven op zijn kop.  Covid-19 heeft een grote impact gehad op hoe 
iedereen hun leven vorm konden geven. Sommige mensen hielden geld over omdat zij dit niet 
konden uitgeven aan vakanties, terrasje pakken maar een grote groep mensen kampten met 
grote negatieve (financiële) gevolgen; geen bijbanen voor studenten, failliet gaan van ( kleine) 
bedrijven, ontslag. De regering heeft vele regelingen (tonk, now, tozo) in het leven geroepen. 
Dit heeft er tot nu voor gezorgd dat we binnen de gemeente Alblasserdam geen grote 
toename van gebruik regelingen zien. We weten dat mensen die moeite hebben met betalen 
van vaste lasten en of zelfs schulden hebben gemiddeld 5 jaar wachten en dan een 
gemiddelde schuld hebben van 37.000,-  voor zij om hulp vragen. Met dit gegeven in ons 
achter hoofd hebben we voor 2021/2022  het doel  " het doorbreken van taboe op 
armoede" gekozen. We hopen dat als men voelt dat je je niet schuldig hoeft te voelen dat je 
schulden hebt, men zich eerder aanmeld voor ondersteuning/hulp. Belangrijke grote 
bewegingen om dit doel te bereiken zijn WGS, ontwikkeling centrale toegang, perspectief 
benadering. Maar kleine initiatieven kunnen net zo waardevol zijn; nieuwsbrief, kerstmarkt 
voedselbank, samenwerking st leergeld en kledingbank. Alle partijen regionaal en lokaal 
werken samen zodat de inwoners van gemeente Alblasserdam de weg naar hulpverlening 
weten en hier zonder schroom gebruik van willen maken. 

Nog steeds vormt  de dynamische  uitvoeringsagenda  de basis  voor  de uitvoering  van het 
convenant en de hulpverlening. Er zijn vier hoofdthema's benoemd: 

 Preventie & vroegsignalering
 Participatie
 Ontmoeten
 Hulpverlening & ondersteuning. 

De thema's worden verder uitgewerkt  in  concrete activiteiten die opgenomen zijn  in  een 
uitvoeringsagenda. 

Thema's  en  activiteiten  zijn  afkomstig  uit  overleg  met  de  samenwerkende  partners.  Per 
thema is een te behalen resultaat geformuleerd. De activiteiten die per thema geselecteerd 
zijn,  dragen bij  aan het behalen van de geformuleerde resultaten.  Die resultaten kunnen 
soms feitelijk  gemeten worden (kwantitatief), soms met behulp van kwalitatieve gegevens 
(bijvoorbeeld  tevredenheidscores  en  interviews)  en  soms geeft  juist  een  combinatie  van 
kwantitatief en kwalitatieve methodes het juiste beeld. Gedurende de periode waarin het plan 



wordt uitgevoerd, wordt er samen met de betrokken organisaties verdieping aangebracht en 
worden de  activiteiten verder uitgewerkt en vormgegeven. 

De (dynamische) uitvoeringsagenda is een ontwikkeldocument, waarbij we nadrukkelijk de 
betrokken partners uitnodigen om mee te blijven denken, activiteiten te initiëren en uit te 
voeren. 

     Preventie & vroeg signalering

Resultaat: Inwoners weten waar zij de regelingen voor mensen die met armoede en 
schulden te maken hebben kunnen vinden en maken daar gebruik van.

Activiteit Wie Wanneer
1 Overzicht beschikbare cijfers over 

armoede en schulden in Alblasserdam 
Gemeente 
Alblasserdam en 
netwerkpartners 

Maart 2022

2 Bestaande regelingen bekijken of dat 
deze het beste tot hun recht komen 
lokaal of regionaal belegd. 

Platform armoede, 
gemeente 
Alblasserdam en de 
SDD. 

Maart 2022

3 WGS vroegsignalering uitvoeren.
Evalueren en werkwijze aanpassen 
indien nodig. 

Platform armoede,
SDD, Stichting 
Leergeld, Gemeente 
Alblasserdam

Mei 2021 – 
december  2022

4 Doelgroep in beeld en vergroten van 
het bereik: 

 Ouderen
 Volwassenen
 16 – 23 jarigen 
 Kinderen 
 Middel  WGS
 Middel  tijdens uitgifte 

voedselpakketten standplaats 
hulpverlening

 Middel week/dag van de 
armoede

SDD, 
SchuldhulpMaatje, 
Voedselbank, 
overige 
convenantpartijen

Januari 2021 – 
december 2022

5 Communicatiemiddelen:
 Aansluiten op vernieuwde 

website CJG
 Geldfit  website
 "moneyfit" website vernieuwen, 

aanpassen doelgroep en lokaler 
maken

 Communicatiecampagne OCO 
en centrale toegang gebruiken 
(gemeente pagina) om 
armoede, regelingen onder de 
aandacht te brengen. 

SchuldhulpMaatje, 
Gemeente 
Alblasserdam, 
convenant partners, 
jeugdpunt. 

tweede kwartaal 
2021

6 Stimuleren van voorlichting:
 Voortgezet onderwijs
 Lager onderwijs
 Ouderen
 volwassenen

Schuldhulpmaatje, 
banken, SDD, 
scholen, gemeente, 
SWA

Derde kwartaal 2021



7 Meldpunt voor mensen in armoede 
(centrale toegang) 

Platform armoede maart 2022

8 Sportakkoord en (preventie) 
gezondheidsakkoord. 

GGD, gemeente, 
netwerkpartners, 
scholen. 

Maart 2022

Participeren

Resultaat:  Het convenant heeft als doel om intensievere samenwerking te stimuleren. Door 
beter samen te werken vinden en ondersteunen we meer mensen in armoede. Dit draagt bij 
aan het behalen van de doelstelling: het doorbreken van de armoedecirkel.

Activiteiten Wie Wanneer
1 Een schriftelijke update 

(nieuwsbrief) door en voor alle 
partners en inwoners van 
alblasserdam 

Inbreng door alle 
partners en inwoners 
alblasserdam 

 1 keer per 4 a 5 
weken. 

2 Netwerkbijeenkomsten met partners 
rondom thema's:

 Beeldvorming 
 Signaleren
 Ervaringsdeskundigen

Voedselbank,
ervaringsdeskundigen, 
convenantpartners

September 2021

3 Versterken professionalisering 
armoede: 

Convenantpartners Januari 2022

4 Uitbreiding van Platform geldzaken 
met diverse partijen. 

Gemeente 
Alblasserdam 
ketenpartners 

3e kwart 2021- 1e 
kwart 2022. 

5 armoede bestrijding werkwijze 
inbedden in werkwijze Centrale 
toegang. 

Gemeente 
Alblasserdam, keten 
partners

1 kwartaal 2022

6 Werkwijze brief/postadres Gemeente 
Alblasserdam, GGD, 
ketenpartners.  

4e kwartaal 2021

  Ontmoeten

Resultaat: Om het isolement te doorbreken is in mei 2020 een plan gereed om activiteiten 
voor ouders en kinderen in armoede te organiseren.

Activiteit Wie Wanneer
1 Ontwikkelen van activiteit voor kinderen 

van de doelgroep
 Kunnen meedoen aan 

bestaande (school) activiteiten. 

Betrokken partijen September 2021  - 
April 2022

2 Ontwikkelen van een activiteit voor 
ouders en kinderen van de doelgroep 
gezamenlijk

Betrokken partijen mei 2022 – oktober 
2022

3 Isolement kan ook doorbroken worden 
door vrijwilligerswerk, werk, scholing 
wat is er in Alblasserdam, wordt hier 
gebruik van gemaakt? Wat is er nog 
meer nodig? 

Netwerkpartners, 
gemeente 
Alblasserdam. 

2021- 2022



Hulpverlening & ondersteuning

Resultaat: De nieuwe werkwijze is ingevoerd en het leerproces is gedeeld.

Activiteit Wie Wanneer
1 Uitvoering  casussen waarin een 

doorbraak geforceerd moet worden, 
anoniem bespreken in platform 
geldzaken. 

Gemeente 
Alblasserdam, SDD 
en lokale partners 
(afhankelijk v/d 
casus)

2021/2022

2 Wijk/buurtaanpak wat is er nodig om 
een wijk/buurt leefbaar te maken dan 
weel te houden. 

Gemeente 
Alblasserdam, 
Woonkracht 10, 
SWA. 

2021/2022

3

Om het hoofddoel "doorbreken van taboe" en de subdoelen te bereiken worden er  
concrete activiteiten ingezet.  Voor de jaren 2021 en 2022 staan de volgende 
activiteiten op de agenda: 

 Ontwikkeling van de centrale toegang waar iedere inwoner van Alblasserdam 
terecht kan met vragen op alle levens gebieden. Dat er 1 centraalpunt is waar 
men voor alle (zorg) vragen terecht kan, deze duidelijkheid, moet er voor 
zorgen dat inwoner vroegtijdiger gebruik gaan maken voor de ondersteuning. 
Het feit dat er integraal(perspectief benadering) naar een gezin wordt gekeken 
moet er voor zorgen dat de inwoner de wijze van hulpverlening als prettiger 
ervaart. 

 Alliantie financieel misbruik ouderen. Financieel misbruik komt veelvuldig voor. 
Een kwetsbare groep zijn ouderen. Vaak worden zij financieel uitgebuit door 
bekenden, kennissen, familie. Om samenwerking en kennis te bevorderen 
wordt er lokaal een alliantie opgezet. Initiatiefnemer SWA.
 https://www.aanpak-ouderenmishandeling.nl/doc/Lokale-Allianties-Groeiende-
beweging.pdf

  Verbeteren van de website moneyfit. Uit cijfers kunnen we halen dat veel 
jongeren een kijkje nemen op de website. Alleen de tijd dat ze op de website 
blijven is zeer kort. Wij denken door de site eigentijdser, passender voor 
jongeren te maken dat jongeren langer op de website blijven en zo de juiste 
informatie tot zich kunnen nemen. Initiatiefnemers SHM en jeugdpunt

 dag van de armoede. Op een laag drempelige manier proberen we met de 
dag van armoede aandacht te geven aan de organisaties die in Alblasserdam 
betrokken zijn met hulpverlening bij armoede en schulden. We willen het huis 
van de samenleving gebruiken om mensen dmv een fototentoonstelling en 
diverse activiteiten rondom de dag van de armoede een beeld te geven van 



armoede en welke regelingen/mogelijkheden er zijn om niet in of uit de 
armoede te komen. Initiatiefnemers Platform geldzaken. 

 WGS Vroegsignalering een wettelijke taak van de gemeente gedelegeerd aan 
de SDD. Gemeente Alblasserdam heeft er voor gekozen om signalen van alle 
niet klanten van SDD lokaal op te pakken door SWA, SHM en de sociale basis 
in te zetten.  Inzet van de lokale partijen wordt gefinancierd uit reguliere inzet. 
Lokale partijen twijfelen of dat deze taak in reguliere uren gedaan kan worden. 
Evaluatiemoment augustus 2021 is belangrijk. 

 SWA en Jeugdpunt gaan samen werken om gastlessen te geven op scholen. 
Op (basis) scholen moeten kinderen al aangeleerd krijgen hoe om te gaan 
met (zak) geld.  Dit is de ultieme preventie. 

 Vaccinatieregelingen. huishoudens met beperkt inkomen kunnen in 
aanmerking komen voor een vergoeding van de gemaakte reiskosten voor 
vaccinatie. Dit om er voor te zorgen dat beperkte financiën geen reden is om 
niet te vaccineren. 

 Tennisvereniging Alblasserdam wil vanuit maatschappelijke betrokkenheid 
een aantal jeugdige inwoners de kans geven om bij hen te komen sporten. 
TVA, gemeente en SWA werken samen om tot een goede regeling te komen. 

 Sportakkoord. Vanuit het sportakkoord is 18 + sporten ontstaan. Een 
samenwerking tussen gemeente Alblasserdam en sportverenigingen zodat 
inwoners na hun 18e levensjaar ook nog kunnen mee doen in de (sport) 
maatschappij. (zie bijlage sportakkoord)  

 (Preventie) gezondheidsakkoord. Er is een duidelijk verband tussen armoede 
en een ongezonde leefstijl.  Vanuit gezondheidsakkoord willen we kijken 
welke mogelijkheden er zijn gezondere leefstijl, voeding. ( zie bijlage 
gezondheidsakkoord) 

 Bestendig uit armoede/bijstand blijven. Belangrijk is dat inwoners die uit 
armoede komen ook uit de armoede blijven. Scholing en of werk is belangrijk 
om uit de armoede te blijven. Praktijk leren is een onderdeel van de regiodeal. 
Bij praktijk leren wordt er ingezet op de ontwikkeling van de 
individu(maatwerk) zodat de kans op een baan vergroot wordt. 

 Bijeenkomst convenantpartners waarin het convenant armoede aanpak 
centraal staat. 

 Samen met de gemeente, SDD en partners bekijken samen welke regelingen 
lokaal en welke regionaal uitgevoerd moeten worden. 



 (Kerst)markt organiseren bij de voedselbank waar lokale ondernemers en 
zorgpartners samen komen met als doel een leuke bijeenkomst waarin 
hulpverlening een gezicht krijgt waardoor de stap zetten naar hulpverlening 
verkleind wordt. 

 Op woensdagmiddag bij de voedselbank tijdens voedseluitgifte aansluiten van 
diverse lokale partijen (gemeente, SWA, SHM, de sociale basis). Een grote 
groep inwoners komen iedere woensdag een voedselpakket ophalen. 
Voedselbank medewerkers merken dat vele van deze mensen een praatje 
willen maken over de andere problemen die zij in hun leven ervaren. Als er 
een andere partij aanwezig is op dit moment kan dit gesprek plaats vinden en 
de juiste hulpverlening via een warme overdracht ingezet worden. 


