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Datum: 17 oktober 2018 Portefeuillehouder:  Wethouder Klaar Koenraad 
Onderwerp: Roosendaal zet zich in voor kwetsbare 

inwoners 
 

  

 
Roosendaal maakt werk van vermindering armoede 

 
  
De groei in het aantal inwoners die op de armoedegrens leven is voor de gemeente Roosendaal  
reden geweest om in mei een Armoederegisseur aan te nemen. Sindsdien zijn nieuwe stappen gezet 
om inhoud te geven aan de complexe opdracht die samenhangt met het willen verminderen van 
Armoede. Armoede staat vaak ook niet op zichzelf; meestal is er dan ook sprake van andere 
problemen.  
 
Makkelijk om samen te werken aan hetzelfde doel  
De  eerste maanden heeft de Armoederegisseur in kaart gebracht welke voorzieningen er nu allemaal zijn in 
de stad. Er is een overzicht met welke partners, groot en klein, de kwetsbare inwoner ondersteunen. Het 
blijkt dat er heel veel instanties betrokken zijn bij het (tijdelijk) ontlasten van inwoners die door armoede 
steeds minder goed in staat zijn om deel te nemen aan onze samenleving. Voor de gemeente ligt nu de 
uitdaging om deze partners aan elkaar te verbinden en te kijken hoe we samen nog meer resultaten kunnen 
halen. Daarom organiseert de gemeente in december een eerste netwerkbijeenkomst waar alle partners in 
de stad voor worden uitgenodigd. Maar ook de professionals die bij inwoners komen en het eerste contact 
hebben. Het is heel belangrijk dat zij goed weten welk aanbod er in de stad is. Elkaar kennen en elkaar 
kunnen benaderen is een belangrijke voorwaarde om op een zo breed mogelijke manier de kwetsbare 
inwoner iets te kunnen aanbieden. Binnenkort verschijnt een duidelijk overzicht van welk aanbod er in de 
stad is. Dit maakt het voor inwoners ook veel duidelijker; want er is zo veel dat inwoners het niet altijd weten. 
Daarnaast ondersteunt het partners bij het kunnen bieden van of doorverwijzen naar hulp. 
 
Overnemen van succesvolle voorbeelden 
Er zijn al veel succesvolle voorbeelden van projecten die een bijdrage leveren op het gebied van het 
voorkomen, ondersteunen of verminderen van armoede. Uitdaging is om in Roosendaal de voorbeelden te 
gebruiken die het beste bij onze gemeente passen.   
Een van deze projecten is het zogenaamde Buddy project uit België. Dit project betreft het effectief 
bestrijden van armoede die al generaties lang bestaat. We noemen dit kansarmoede. Kenmerk van 
kansarmoede is dat een individu zelf niet in staat is om uit zijn situatie te komen waar hij en zijn omgeving  
zich al lang in bevinden. Met het Buddy traject worden zogenaamde kansarme inwoners gekoppeld aan 
kansrijke inwoners. Deze laatste zijn vrijwilligers die een opleiding volgen. Hierna worden ze gekoppeld aan 
een persoon in kansarmoede voor een tweejarig Buddy traject. Deze relatie is  gebaseerd op 
gelijkwaardigheid en is gericht op eigenwaarde en het versterken van iemands sociale netwerk. 
In Roosendaal streven we ernaar nog dit jaar te kunnen starten met 20 buddytrajecten. 
Klaar Koenraad is heel enthousiast over dit initiatief: ”Mensen willen van nature andere mensen helpen. De 
gemeente wil hier graag de opening in bieden die nodig is om dit ook echt te kunnen doen”.  
Voor meer informatie zie www.roosendaal.nl 
 
Je staat er niet alleen voor 
Om meer inzicht te krijgen in de oorzaken en gevolgen van armoede vinden ook gesprekken plaats met 
inwoners die zich in deze situatie bevinden. Dit betekent niet dat er op dat moment ook een oplossing kan 
worden geboden maar het helpt de professional om beter te begrijpen wat een mogelijke oplossingsrichting 
is.  
Voor veel mensen is het nog steeds heel moeilijk om openlijk over deze problemen te praten. Maar door het 
meer te delen en herkenbaar te maken wordt de kans groter dat er een oplossing wordt gevonden. Het 



 

 

 
 

sociale netwerk om een inwoner heen kan alleen helpen als de signalen duidelijk zijn. Daarom wordt ook 
steeds meer aandacht geschonken aan het kunnen herkennen van deze signalen. Niet alleen bij de 
professionals maar ook in het sociale netwerk. Zo worden op school trainingen gegeven en is het streven om 
professionals een nog bredere opleiding mee te geven.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Voor meer informatie:  
 
Neeltje van Urk | Woordvoerder gemeente Roosendaal | Postbus 5000 |  
4700 KA Roosendaal  | 06 – 205 79 928 |  n.van.urk@roosendaal.nl   
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