
Eind november 2017 was de tweede conferentie in het kader van de ontwikkelagenda Krachtig tegen Armoede. Tijdens 
de conferentie hebben de betrokken maatschappelijke partners en ervaringsdeskundigen ‘werktafels’ gevormd. Iedere 
werktafel werkt één van de thema’s van de ontwikkelagenda uit. Een overzicht van de thema’s en een korte toelichting op 
de stand van zaken leest u hieronder.

WERKTAFELS ONTWIKKELAGENDA KRACHTIG TEGEN ARMOEDE GESTART

1. VERSTERKEN VAN VROEGSIGNALERING

Voorkomen is beter dan genezen. Dit geldt ook voor het bestrijden van armoede. Door risicofactoren of beginnende fi nanciële 
problemen al in een vroeg stadium te herkennen kan worden voorkomen dat problemen ontstaan of erger worden. Dit is niet alleen 
een taak van professionals. Iedereen kan deze signalen herkennen en hierdoor helpen om problemen te voorkomen. 

De werktafel heeft verschillende partijen geïnventariseerd die een rol kunnen spelen in de signalering van armoede zoals scholen, 
consultatiebureaus, de thuiszorg en de huisarts. Meer communicatie door deze partijen richting de doelgroep is van belang. Daarnaast 
heeft de werktafel het idee over een vertrouwenspersoon besproken, die inwoners in een vroeg stadium helpt met fi nanciële vragen of 
problemen. 

Thema’s op de ontwikkelagenda:

2. VOORLICHTING OVER OMGANG MET GELD

Uit verschillende gesprekken blijkt dat er nog veel onwetendheid bestaat over hoe je met geld omgaat. Gericht voorlichting geven 
is gewenst. Volgens de werktafel vormen kinderen een belangrijke aandachtsgroep. Om kinderen goed met geld om te leren 
gaan is voorlichting nodig op basis- en middelbare scholen. Ouders moeten betrokken worden bij de voorlichting. Zij hebben een 
voorbeeldfunctie richting hun kinderen. 



4. KINDEREN IN ARMOEDE

5. FOCUS OP GEZONDE VOEDING VOOR KINDEREN

6. AANSLUITEN OP HET GEDRAG VAN MENSEN IN ARMOEDE

7. HET BEREIKEN VAN MENSEN IN ARMOEDE

8. OVERZICHT CREËREN VAN HET BESTAANDE AANBOD

De werktafel vindt dat er een ‘kindpakket’ moet komen dat kinderen in armoede meer kansen geeft om mee te doen met hun 
leeftijdsgenoten. Voorbeeld van spullen en activiteiten die in een kindpakket kunnen komen zijn sportlessen, zwemlessen, een fiets, 
(sport)kleding, laptop en een vergoeding voor schoolkosten en schoolreisjes. Het kindpakket wordt idealiter in natura aan de kinderen 
verstrekt. Bij de verdere uitwerking van een kindpakket kunnen de gemeente en partners gebruik maken van goede voorbeelden elders 
in het land. 

Een eerste resultaat is de zwemtasregeling. Via deze regeling krijgen kinderen vanaf 5 jaar die behoren tot de doelgroep de kans om 
zwemdiploma A te halen. De gemeente heeft met de zwembaden een afspraak gemaakt over een diplomagarantie voor de doelgroep. 
De gemeente koopt het zwemdiploma af bij de zwembaden voor een vast bedrag van 500 euro per kind. De regeling wordt betaald uit 
de extra middelen die de gemeente sinds 2017 ontvangt voor de versterking van armoedebestrijding onder kinderen. De gemeenteraad 
besluit op 19 februari over deze regeling.

Kinderen in armoede eten vaak minder gezond. Dit zorgt ervoor dat kinderen sneller moe zijn en zich minder goed kunnen concentreren. 
Dit kan hun schoolprestaties nadelig beïnvloeden. 

Om kinderen en ouders meer bewust te maken van het belang van gezonde voeding kunnen lessen en workshops gegeven worden. 
Voor de samenstelling van lessen of workshops kan samengewerkt worden met bijvoorbeeld scholen, de gemeente, GGD en huisartsen. 
Een ander idee dat door de werktafel is besproken, is om volkstuinen te gebruiken om groente, fruit en aardappels te verbouwen met 
inwoners. 

Armoede leidt in veel gevallen tot langdurige stress. Stress zorgt ervoor dat mensen ander gedrag gaan vertonen. Bepaalde delen van 
de hersenen werken door langdurige stress minder goed. Organiseren en het overzien van de consequenties van hun handelen staan 
bijvoorbeeld onder druk. De werktafel bekijkt hoe we hier in de ondersteuning van mensen in armoede beter rekening mee kunnen 
houden. 

Een eerste resultaat is de aanpassing van brieven die vanuit de gemeente worden verstuurd aan inwoners over de aanvraag en toekenning 
van de minimaregelingen. In de aangepaste brieven wordt rekening gehouden met beperkte vermogen van cliënten om informatie 
tot zich te nemen door de invloed van financiële stress. Het taalgebruik en de informatie in de brieven zijn aangepast, zodat de brieven 
beter te begrijpen zijn voor cliënten. Daarnaast verkent de gemeente komende maanden of er meer via de telefoon gecommuniceerd 
kan worden met cliënten. 

Het is lastig om mensen in armoede te bereiken. Schaamte speelt hierbij vaak een grote rol. Mensen maken zich niet zo snel kenbaar. 
Denk daarbij ook aan de groep inwoners die in ‘stille’ armoede leeft. Zij zijn niet in beeld bij ondersteunende organisaties. 

Om meer mensen in armoede te kunnen bereiken is het belangrijk dat we aan de doelgroep zelf (ervaringsdeskundigen) vragen hoe zij 
benaderd willen worden. Een ander belangrijk aandachtspunt is om partners als sportclubs, huisartsen, welzijnsorganisaties, buurthuizen 
en kerken een signalerende rol te geven. Wanneer iedereen zich inzet om mensen in armoede te vinden, ontstaat een olievlek waarmee 
we steeds meer mensen uit de doelgroep kunnen bereiken. 

Er gebeurt veel in Noordoostpolder op het  gebied van armoede. Inwoners geven echter aan dat het ondersteuningsaanbod vaak 
onoverzichtelijk en/of onbekend is. Ook professionals geven aan kansen op goede samenwerking te missen door het ontbreken van 
overzicht. 
Om een beter overzicht te creëren van het aanbod moet er meer informatie komen voor zowel de doelgroep als professionals op 
voor hen logische vindplaatsen. De informatie kan toegespitst worden op verschillende doelgroepen, zoals ouderen, gezinnen en 
statushouders. We kunnen bij ervaringsdeskundigen nagaan via welke kanalen we de informatie het beste kunnen verspreiden. 

Een klantmanager van de gemeente en Stichting Leergeld hebben in november een presentatie gegeven over de regelingen tijdens 
een bijeenkomst voor de doelgroep, georganiseerd door Carrefour. We bekijken of we deze vorm van voorlichting ook op andere 
plaatsen waar de doelgroep komt kunnen geven.

3. OUDEREN IN ARMOEDE

Er is extra aandacht nodig voor ouderen die in armoede leven. De werktafel heeft geïnventariseerd hoe ouderen in armoede terecht 
kunnen komen (bijvoorbeeld door een klein of geen pensioen). Daarnaast heeft de werktafel ideeën besproken om ouderen in 
armoede beter te ondersteunen, zoals ouderen beter informeren over de ondersteuningsmogelijkheden en hen helpen bij het (digitaal) 
aanvragen van regelingen. Organisaties als de ANBO en buurtverenigingen kunnen hier een rol in krijgen. 



9. DUURZAAMHEID

10. MEEDOENREGELING

De energiekosten vormen voor gezinnen vaak een hoge kostenpost. Duurzaamheid is niet alleen een thema voor een beperkte groep 
inwoners, maar is een thema dat alle inwoners aangaat. Investeren in duurzaamheid levert uiteindelijk immers geld op. 
De werktafel wil meer bewustwording creëren over de kosten van energie en de manier waarop mensen geld op hun energierekening 
kunnen besparen. Het is belangrijk om mensen hiervoor enthousiast te maken en te laten zien dat geld sparen leuk is. 

De gemeente Noordoostpolder heeft een meedoenregeling voor inwoners met een laag inkomen. Via de meedoenregeling krijgen 
inwoners een voucher van de gemeente om mee te kunnen doen aan sport en cultuur. Uit de ontwikkelagenda blijkt dat er door 
knelpunten onvoldoende gebruik wordt gemaakt van de regeling. Daarom zoekt de gemeente naar een andere invulling. 

De werktafel heeft verschillende suggesties aangedragen voor een andere invulling van de meedoenregeling. 
• De vergoeding per inwoner is relatief laag. De vergoeding is vaak niet voldoende om bijvoorbeeld een jaar lid te worden 
 van een sportclub of het lesgeld van een muziekvereniging te betalen. De werktafel pleit ervoor om de vergoeding te verhogen. 
• De huidige regeling moet ook toegankelijk worden voor volwassenen zonder chronische ziekte of handicap, maar met 
 een laag inkomen. 
• Ook inwoners met een inkomen boven de huidige norm en met hoge schulden moeten gebruik kunnen maken van de regeling. 
• Een uitbreiding van het huidige aanbod. Naast sport en cultuur zijn er andere activiteiten, diensten of spullen waar 
 mensen met een laag inkomen via de regeling gebruik van moeten kunnen maken (bijvoorbeeld een fi ets, sportkleding, 
 een laptop (voor kinderen)). 
• De gemeente zou met winkeliers afspraken kunnen maken over korting op bepaalde producten voor mensen met 
 een laag inkomen (bijvoorbeeld een computer, schoolspullen, fi etsen). 

Deze suggesties worden in het eerste kwartaal van 2018 verwerkt in een voorstel over de nieuwe invulling van de meedoenregeling. 

Verder is de gemeente in afstemming met de werktafel een verkenning gestart naar alternatieven voor de verstrekking van de 
meedoenregeling, die het gebruik van de regeling eenvoudiger en aantrekkelijker maken. Voorbeelden van alternatieven zijn een pasje 
met een tegoed erop dat inwoners kunnen gebruiken om mee te doen en een digitaal platform waarop inwoners een keuze kunnen 
maken uit producten of activiteiten waaraan zij een door de gemeente verstrekt tegoed willen uitgeven. 

NOORDOOSTPOLDER.NL/ARMOEDE

De volgende bijeenkomst is 19 april. Dan krijgen de verschillende werktafels de gelegenheid om een update te geven over hun thema. 
Dan bepalen we gezamenlijk ook de prioritering van de verschillende thema’s en uitwerking van activiteiten. We geven dan gezamenlijk 
precieze invulling aan de agenda voor 2018. Hier brengen we u van op de hoogte.

De gemeente Noordoostpolder heeft in de loop van 2017 samen met maatschappelijke partners, ervaringsdeskundigen en inwoners 
de ontwikkelagenda Krachtig tegen Armoede opgesteld. Deze agenda beschrijft de kansen en uitdagingen op het gebied van 
armoedebeschrijving die de betrokken partijen gezamenlijk willen aanpakken. De agenda vormt de basis voor de doorontwikkeling 
van het huidige armoedebeleid. De gemeenteraad heeft in oktober 2017 draagvlak voor de ontwikkelagenda en de verdere uitwerking 
daarvan uitgesproken.

TERUGKOPPELDAG 19 APRIL

ACHTERGROND VAN DE ONTWIKKELAGENDA


