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Evaluatie Pilot Armoederegisseur, aanbevelingen doorstart

Kennisnemen van
De evaluatie van de functie Armoederegisseur en de opstart van het vervolg, de inzet van de

Kwartiermaker Bestaa nszekerheid.

lnleiding
Eind2017 is de beleidsnota lntegraalArmoedebeleid als uitwerking van de motie'Van vangnet naar
uitweg' door college en gemeenteraad vastgesteld. Een van de concrete vervolgstappen op deze nota
is het aanstellen van een Armoederegisseur in Roosendaal. Na l jaar is besloten om de functie van
Armoederegisseur niet voort te zetten.
ln deze raadsmededeling informeren wij u over de bevindingen over de functie Armoederegisseur en

de aanbevelingen voor de komende periode.

Stortpunt beleidsnota lntegraøl Armoedebeleid
ln mei 2018 is de Armoederegisseur gestart voor de periode van één jaar. Het was de ambitie om aan

het einde van deze periode de volgende resultaten te hebben bereikt:
- Onder professionals en inwoners extra bekendheid gegeven aan de voorzieningen en het

ondersteuningsaanbod op het terrein van armoede en minima, waardoor het gebruik hiervan
toeneemt;

- Er is een eerste netwerkbijeenkomst georganiseerd voor alle betrokken partners die zich met
armoede bezighouden. Er is een voorstel met betrekking tot een vervolg en/of borging van de

netwerkbijeenkomst;
- Het netwerk van partners is versterkt en voelt zich meer verbonden met elkaar;
- Er is meer bewustzijn bij scholen en werkgevers als het gaat om het signaleren van armoede en het

verwijzen naar ondersteuning waar dat nodig is;

- Er is meer zicht op de doelgroep, met name diegenen die in verborgen armoede leven;
- Het taboe rondom armoede is kleiner geworden.

Armoederegisseur heeft veel bereikt; meer afstand nodig om netwerkpartners in hun kracht te
zetten.
Als schakel tussen inwoners, gemeente en netwerkpartners heeft de Armoederegisseur succesvol
geinvesteerd in het verbinden van het netwerk. Dit heeft de Armoederegisseur gedaan door het aanbod
goed in kaart te brengen en in gesprek te zijn met (vertegenwoordigers van) inwoners.

1-. Armoederegisseur verbindt het netwerk "ormoedebestrijding"
Er zijn contacten gelegd en onderhouden met verschillende netwerkpartners, zowel professionals als

fondsen en buurtinitiatieven. De Armoederegisseur heeft gesprekken gevoerd met de particuliere
initiatieven die in Roosendaal actief zijn. Daarnaast heeft de Armoederegisseur actief deelgenomen in



het Netwerk Armoedebestrijding Roosendaal (NAR). Het resultaat is dat er een goed beeld is van alle
netwerkpartners en dat het aanbod onderling bekend is.

Aanbeveling:
Er ligt een mooie basis om op voort te bouwen. Onder andere door de aanwezige expertise, de ambities
en creativiteit te bundelen tot (vernieuwende) succesvolle activiteiten.

2. Armoederegisseur: stimuleren en ondersteunen
De functie Armoederegisseur was erop gericht om het netwerk te versterken door verbindingen te
leggen en samenwerking tot stand te brengen. Met als onderliggende ambitie, zie punt L, het netwerk
te stimuleren en te ondersteunen in de ontwikkeling. Dit stadium is nog niet bereikt.
Doordat de Armoederegisseur teveel in de inhoud verwikkeld is geraakt, is er te weinig aandacht
geweest voor de startpunten als hierboven genoemd en het (verder) ontwikkelen van deze lijnen.
Aanbeveling:
Bij een vervolg dient men alert te zijn op het invullen van de rol van verbinder en weg te blijven van
de rol "probleemoplosser" bij knelpunten.
ln een gemeenschap waar zelf- en samenredzaamheid wordt gevraagd van de inwoners, hebben alle
professionals in het betreffende netwerk zelf- en samenredzaamheid als basis werkhouding.
ln een nieuwe opzet is naast verbinden, het belangrijk om te stimuleren, ontwikkelen en vernieuwen
zonder over te nemen. Voor deze rol wordt voorgesteld een onafhankelijke 'Kwartiermaker' aan te
stellen.

Nieuwe koers vraagt andere inzet
ln de Raadsmededeling van L4 februarijl. is de Raad geinformeerd over de koers die in 20L8 is

ingezet. Onderdeel van de nieuwe koers is het stimuleren en faciliteren van onderlinge afstemming en

samenwerking tussen netwerkpartners. Dit is een belangrijke voorwaarde om andere doelstellingen,
zoals het vergroten van het gebruik van voorzieningen en regelingen en het vergroten van mensen dat
tijdig juiste ondersteuning krijgt, te bereiken.

Het lnstituut Publieke Waarden stelt dat: armoedebeleid lost geen armoede op, maar compenseert de
gevolgen van armoede. Het is symptoombestrijding. Veel meer effect heeft het bieden van
bestaanszekerheid. Hierdoor wordt inwoners een perspectief geboden. Een perspectief waardoor de

kans groter is dat inwoners zich gaan ontplooien. Deze zienswijze is ook de onze.

Kracht van het netwerk beter benutten door inzet kwartiermaker
Het netwerk armoedebestrijding in Roosendaal is uitgebreid en divers. Samenwerking tussen
professionele organisaties en wijkinitiatieven is van cruciaal belang voor een goed werkend netwerk.
De gemeente wil de samenwerking aanjagen zodat de kracht van het netwerk optimaal benut wordt.
Er wordt gestart met een nieuwe naam om aan te geven dat de werkwijze anders zal zijn en er geen

verwarring ontstaat.

I n zet kw o rti e r m a ke r v oo r orga n i se re n stru ctu re le sa m e nw e rki n g

De benaming "regisseur" heeft vermoedelijk bijgedragen aan de verwarring over de rol van de

functionaris. Het gegeven dat de functionaris bovendien een ambtenaar is, maakt het verleidelijk om
deze te gebruiken als loket voor problemen en oplossingen.

Er wordt gekozen voor de benaming "Kwartiermaker" om te benadrukken dat het hier gaat om de rol
verbinden, stimuleren, ondersteunen en vernieuwen. De Kwartiermaker start met een 'open'
opdracht zodat in de praktijk kan worden ondervonden wat het beste werkt.
De Kwartiermaker wordt ingevuld door een externe opdrachtnemer, zodat de onafhankelijkheid
benadrukt wordt. De Kwartiermaker wordt gevraagd een objectief oordeel te vormen en objectieve
adviezen te geven aan zowel het netwerk als aan de portefeuillehouder.
Van de Kwartiermaker wordt tevens verwacht dat de ontwikkelingen duurzame veranderingen zijn in



Roosendaal. De Kwartiermaker stelt zich niet op als vraagbaak voor de organisaties maar als verbinder
tussen organisaties. Het streven hierbij is om de komende jaren het aantal huishoudens dat
structureel moeite heeft om rond te komen significant te verlagen.
Het netwerk van samenwerkende partners in Roosendaal is volop in beweging. Nu is het moment om
met olle organisaties en initiatieven na te gaan hoe er een samenhangend en sterk netwerk
armoedebestrijding georganiseerd kan worden. De Kwartiermaker zal daarbij nauw samenwerken
met het Netwerk Armoedebestrijding Roosendaal en de andere partners in het werkveld. De

Kwartiermaker wordt aangesteld voor de periode van 2 jaar.

Samenvattend
Het afgelopen jaar is veel geïnvesteerd in het verbinden van het netwerk armoedebestrijding en het in
kaart brengen van de beschikbare voorzieningen. De komende periode zal de Kwartiermaker hier als

onafhankelijk adviseur een vervolg aangeven vanuit zijn rol als aanjager en verbinder. Daarnaast
worden er vanuít het netwerk en de gemeente diverse initiatieven ontwikkeld die bijdragen aan

duurzame afname van het aantal gezinnen dat níet kan rondkomen.
De Kwartiermaker zal begin 2020 de Raad informeren over de aanpak en voortgang.
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