SAMENVATTING

INTEGRAAL
ARMOEDEBELEID
Visiedocument Gemeente Roosendaal

Dit visiedocument brengt het huidige armoedebeleid van
de gemeente Roosendaal in kaart en schetst haar ambities
richting de toekomst; het perspectief voor de komende
bestuursperiode. Echter, ook prioritaire zaken waar nu al
mee begonnen kan worden of reeds begonnen is komen
aan bod. Er wordt antwoord gegeven op de vraag hoe het
huidige armoedebeleid geoptimaliseerd kan worden. Er is
hierbij oog voor zowel armoedebestrijding als
armoedepreventie. Het armoedeprobleem wordt
aangevlogen door niet enkel naar de nijpende financiële
situatie te kijken van mensen die in armoede verkeren. Ook
de relatie met Financiën, Werk, Onderwijs, Wonen,
Gezondheid en Vrije tijd wordt gelegd. Daarnaast worden
recentelijke wetenschappelijke inzichten en onderzoeken
gedeeld. Dit tezamen biedt aanknopingspunten voor de
manier waarop het armoedebeleid in de toekomst vorm
gegeven dient te worden.
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BESTUURLIJKE SAMENVATTING
De gemeente Roosendaal maakt zich hard voor een veerkrachtige samenleving. Om dit duurzaam vorm te geven
investeert zij in de meest kwetsbare groepen van de samenleving en creëert zodoende een toekomstbestendige
maatschappij. Dit integrale armoedebeleid draagt hieraan bij: het zet in op armoedebestrijding en preventie.
Het tracht daarmee individueel armoedeleed te bestrijden en te voorkomen en de hoge maatschappelijke
kosten die gemoeid zijn met de armoedeproblematiek terug te dringen.
Armoedebeleid is echter meer dan voorkomen en terugdringen van armoede; het dient ook andere doelen. Dit
omdat armoede over meer gaat dan alleen geld; het veroorzaakt sociale uitsluiting op verschillende
levensdomeinen die sterk met elkaar verweven zijn (werk, onderwijs, gezondheid, wonen en vrije tijd). Zo wordt
de volksgezondheid bevorderd wanneer niemand op financiële gronden medische behandelingen uitstelt of
zelfs weigert. Echter, het tegenovergestelde: ‘ongezond maakt arm’ dient ook voorkomen te worden. De hoge
kosten gemoeid met gezondheidsklachten mag mensen niet de armoede in trekken.
Met andere woorden armoedebeleid dient de vicieuze cirkel die zich uitstrekt over verschillende leefdomeinen
te doorbreken. Dit heeft niet alleen een grote impact op de persoon die zich op deze wijze uit de armoedesituatie
weet te onttrekken maar ook op de samenleving als geheel. Het geeft een impuls aan de economie en de
volksgezondheid. In de afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in het Roosendaalse armoedebeleid. Deze lijn
wordt doorgetrokken. In dit visiedocument wordt, naast de uiteenzetting van de verschillende bestaande
voorzieningen, onderzocht hoe het huidige armoedebeleid geoptimaliseerd kan worden. Aanknopingspunten
voor optimalisatie worden gevonden in:
1.

2.

Het in kaart brengen van de doelgroep: welke groepen lopen risico in armoede te vervallen? Antwoord
op deze vraag biedt de mogelijkheid te bezien of al deze verschillende risicogroepen voldoende bediend
worden met de reeds getroffen voorzieningen. De geïdentificeerde doelgroepen luiden als volgt:
eenoudergezinnen, alleenstaanden tot 65 jaar, niet-westerse huishoudens, bijstandsgerechtigden, licht
verstandelijk beperkten, kinderen, werknemers met een flexibele arbeidsrelatie en/of laagbetaalde
banen, zzp’ers, bijstandsgerechtigden en pensioengerechtigden. Het huidige beleid heeft nog niet
specifiek oog voor zzp’ers en werknemers met een flexibele arbeidsrelatie en/of laagbetaalde banen.
Aanbevelingen ter optimalisatie van het beleid zullen zich zodoende onder andere op hen richten.
Actuele (wetenschappelijke) inzichten op het gebied van armoedepreventie en armoedebestrijding:
 Integrale aanpak: armoede gaat niet alleen over het inkomensvraagstuk. Levensdomeinen
interacteren; armoede is van invloed op verschillende levensdomeinen en vice versa. Een
integrale aanpak met oog voor de leefdomeinen Financiën, Werk, Onderwijs, Wonen,
Gezondheid en Vrije Tijd is zodoende nodig om het armoedevraagstuk effectief en in al haar
complexiteit aan te pakken.
 Focus op armoedebestrijding én -preventie: een effectieve aanpak van armoede richt zich niet
enkel op armoedebestrijding maar legt zich ook toe op armoedepreventie. Verschillende
preventieve aanpakken hebben reeds hun succes kunnen onderschrijven met een positief
rendement.
 Psychologische inzichten: armoede heeft een negatieve invloed op zowel de cognitieve
capaciteiten als het doenvermogen van de mens. Dit gegeven heeft de volgende implicaties:
- De communicatie over voorzieningen waar mensen in armoede aanspraak op kunnen
maken moeten helder gecommuniceerd worden. Deze voorzieningen moeten MASTproof aangeboden worden: het MAST acroniem staat voor makkelijk, aantrekkelijk,
sociaal en tijdsgebonden (voor verdere uitleg zie p. 33)
- De werkwijze van hulpverleners dient aangepast te worden op de cognitieve
capaciteiten en het doenvermogen van de cliënt.
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- Deze inzichten managen het verwachtingspatroon van de aanbevolen maatregelen;
een armoedesituatie doorbreken is lastig en wellicht kunnen we niet verwachten dat
eenieder in staat is tot zelfredzaamheid. Zelfredzaamheid is zeker geen
vanzelfsprekendheid.
Samenwerking: het voeren van integraal armoedebeleid kan de gemeente niet alleen af; hier
zal zij samen met samenwerkingspartners de schouders onder moeten zetten. Alleen op deze
manier kan er maatwerk geboden worden.

Deze aanknopingspunten hebben geleid tot het formuleren van een aantal aanbevelingen ter optimalisatie van
het huidige armoedebeleid. Deze staan hieronder per leefdomein uitgewerkt. Waar sommige aanbevelingen op
de korte termijn verwezenlijkt kunnen worden zijn geven andere ideeën de lange termijn visie weer. De
prioritaire aanbevelingen worden aangeduid door de gearceerde blauwe kernwoorden.

INTEGRAAL
-

-

-

Het bieden van maatwerk is een voorwaarde voor het voeren van effectief armoedebeleid. Ook al staat
dit soms op gespannen voet met regelgeving. Niet voor niets heeft de raad met het document
“Roosendaal stad van menselijke maat” het principe iedereen heeft het recht op ongelijke behandeling
als kader voor de transformatie van het sociaal domein vastgesteld. Er bestaat de wens om meer
maatwerk te bieden. Regelgeving verhinderd nu soms dat er in schrijnende situaties adequaat
opgetreden wordt. Om dit op te vangen zouden uitvoerende organisaties meer ruimte moeten krijgen.
Deze organisaties dienen naar een individuele casus te kijken en te bezien wat nodig is. Denk hier
bijvoorbeeld aan de rol van sportverenigingen: wanneer zij signaleren dat er een kind niet over de juiste
sportmaterialen beschikt kunnen zij die voor het kind aanschaffen.
Tijdspad: de transformatie naar meer maatwerk is reeds in gang gezet, deze dient zoals hierboven
beschreven echter verder doorontwikkeld te worden.
Doelgroep: iedereen die zich in een armoedesituatie bevindt.
De SER komt in haar rapport ‘opgroeien zonder armoede’ met het idee van de armoederegisseur; een
coördinatiefunctie die erop toeziet dat de doelgroep beter wordt bereikt, de aanvraagprocedures
worden verbeterd, versnippering van het aanbod en dienstverlening tegen gaat en de effectiviteit
monitort en voorstellen doet voor het ontwikkelingen van nieuwe efficiënte werkwijzen. De
armoederegisseur faciliteert onderlinge samenwerking tussen de gemeente, het maatschappelijk
middenveld, werkgevers en scholen, informeert en ondersteunt hen bij de signalering en
doorverwijzing van personen in een armoedesituatie. Het aannemen van een armoederegisseur zal de
uitvoering van het integrale armoedebeleid van de gemeente Roosendaal borgen. Kosten: ± € 45.000,per jaar.
Tijdspad: armoederegisseur kan per 1 januari 2018 aan de slag.
Doelgroep: werkende armen, jongeren (onderwijs) die zich in een armoedesituatie bevinden.
Wanneer mensen zich met problemen melden bij een maatschappelijke organisatie (zoals WijZijn
Traverse, WegWijs, Werkplein e.d.) moet een intakegesprek worden aangeboden waarin een
zogeheten ‘regelingen-check’ plaatsvindt. Op deze manier kan er worden bewerkstelligd dat deze
personen ook daadwerkelijk aanspraak maken op de voorzieningen waar zij recht op hebben en wordt
niet-gebruik van reeds bestaande voorzieningen teruggedrongen. Hier zijn geen kosten mee gemoeid.
Tijdspad: de ‘regelingen-check’ kan op korte termijn worden uitgevoerd.
Doelgroep: iedereen die zich in een armoedesituatie bevindt.

FINANCIËN
-

Het rekenkamerrapport oppert de volgende preventieve maatregel: het aanbieden van cursussen voor
het aanleren van financiële vaardigheden. Hoewel deze cursussen in Roosendaal door verschillende
aanbieders (WijZijn, Humanitas en MEE) worden gegeven is het de vraag of ze de doelpopulatie
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voldoende bereiken. Er moet meer aandacht komen voor de vraag hoe je (ook werkende) mensen
binnenhaalt die hun voordeel kunnen doen met een dergelijke cursus. Het bieden van
onlineschuldhulpverlening en budgetcursussen/coaching zou hier een uitkomst kunnen bieden.
Kosten pilot 100 klanten: € 144.610,-.
Tijdspad: 2e helft van 2018 kan er gestart worden met een pilotproject met 100 klanten.
Doelgroep: mensen die kampen met financiële uitdagingen.
Preventie van armoede en met name schuldenproblematiek kan vormgegeven worden middels
vroegsignalering. Binnen de schuldhulpverlening houdt vroegsignalering het volgende in: het in een zo
vroeg mogelijk stadium in beeld brengen van mensen met financiële problemen. De pilots die op het
moment in het land draaien met “Vindplaats van Schulden” (VPS) laten veelbelovende resultaten zien.
In een notendop: de gemeente werkt samen met verschillende crediteuren (energieleveranciers,
zorgverzekeraars, woningcorporaties e.d.) die een wanbetaler melden bij een x aantal maanden
betalingsachterstand. Wanneer huishoudens bij een x aantal crediteuren een x aantal maanden een
betalingsachterstand hebben neemt een outreachende maatschappelijk hulpverlener contact op met
de wanbetaler. Deze werkwijze kan ook in Roosendaal worden toegepast.
Tijdspad: 2e helft van 2018 zou er gestart kunnen worden met een pilot.
Doelgroep: mensen die kampen met financiële uitdagingen.
SER attendeert erop dat schuldhulpverlening niet moet ophouden op het moment dat de problemen
ogenschijnlijk opgelost zijn. Zij beveelt financiële educatie en budget coaching aan huishoudens aan,
om terugval of herhaling te voorkomen. Onderzoek uit de hersenwetenschap naar de effecten van
schaarste en armoede en de invloed daarvan op de hersenfuncties bieden aanknopingspunten voor
een meer effectieve aanpak. In de Verenigde Staten is de aanpak ‘Mobility Mentoring’ gebaseerd op
deze inzichten en erg succesvol gebleken. De eerste pilots met deze manier van werken zijn reeds ook
in Nederland gestart. Deze ontwikkelingen moeten op de voet gevolgd worden en mogelijke inpassing
in het Roosendaalse armoedebeleid overwogen.
Tijdspad: lange termijn (volgende bestuurlijke periode), op de korte termijn kunnen de huidige
inzichten al wel gedeeld worden met de ketenpartners.
Doelgroep: iedereen die zich in een armoedesituatie bevindt of deze recentelijk heeft weten te
doorbreken.

WERK
-

-

Het Werkplein voert de re-integratie en andere taken in het kader van de Participatiewet uit. Volgens
het rekenkamerrapport wordt hier geen relatie gelegd met het armoedebeleid. Bij de uitvoering is de
aandacht met name gericht op personen met een korte tot middellange afstand tot de arbeidsmarkt.
Het SER rapport “opgroeien zonder armoede” attendeert ons erop dat binnen de categorie banen
waarvoor een laag kwalificatieniveau is vereist er een grote diversiteit aan start- en eindsalarissen
bestaat. Veel mensen (en wellicht ook de professionals in de re-integratie) hebben een onvolledig beeld
van die salarissen. Door in te zetten op re-integratie naar de wat beter betaalde banen, met voldoende
uren, kan de betrokkene zich effectiever uit armoede en schulden ontworstelen. Wanneer iemand kan
worden geactiveerd via een parttime baan is het zaak dat het Werkplein zich blijft inspannen om een
fulltime baan te realiseren; duurzame uitstroom bewerkstelligd. Dit vergt een aanscherping van de
dienstverleningsovereenkomst met het Werkplein.
Tijdspad: lange termijn (volgende bestuurlijke periode)
Doelgroep: werkende armen
Ook werkgevers kunnen betrokken worden bij de bestrijding van armoede. P&O adviseurs van grote
bedrijven met veel laagbetaald personeel kunnen een doorverwijzende rol worden toebedeeld. Zo
kunnen zij helpen het niet-gebruik van minimaregelingen onder werkende te verminderen. Van belang
is om hen op de hoogte te stellen van de verschillende inkomensondersteunende/compenserende
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regelingen waar deze mensen aanspraak op zouden kunnen maken. Om deze ontwikkeling aan te jagen
wordt de armoederegisseur ingezet.
Tijdspad: armoederegisseur kan per 1 januari 2018 aan de slag.
Doelgroep: werkende armen

ONDERWIJS
-

-

-

Er zou een voorziening moeten komen voor jongeren met schulden en een studiebeurs. Het succesvolle
project uit Tilburg genaamd Fix Up Your Life is vertaalt naar de Roosendaalse context; Jongeren
SchuldenVrij. Door vindplaatsgericht te werken worden jongeren bereikt die anders buiten het
(schuld)hulpverleningstraject zouden blijven. Kosten pilot project van 1 jaar: € 65.800,-.
Tijdspad: 2e helft van 2018 zou er gestart kunnen worden met Jongeren SchuldenVrij.
Doelgroep: jongeren met schulden
Ook voor volwassenen is educatie van belang; het vergroot de kans op duurzame uitstroom. Op het
moment gaat werk voor studie bij het Werkplein. Met het oog op de toekomst zal deze focus in
sommige gevallen verlegd moeten worden richting studie. Dit vergt een aanscherping van de
dienstverleningsovereenkomst met het Werkplein.
Tijdspad: lange termijn (volgende bestuurlijke periode), dienstverleningsovereenkomst is reeds
afgesloten.
Doelgroep: werklozen en arme werknemers met een flexibele arbeidsrelatie
De onderwijsinstanties zelf worden nog niet veel betrokken bij het armoedebeleid. Hier liggen kansen.
Scholen kunnen een belangrijke signalerende, informerende en doorverwijzende rol toebedeeld
krijgen. Deze moet concreet worden uitgewerkt: scholen en het onderwijspersoneel moet handzame
informatie krijgen met betrekking tot wat zij zelf kunnen doen en hoe zij kunnen doorverwijzen. Om
deze ontwikkeling aan te jagen wordt de armoederegisseur ingezet.
Tijdspad: armoederegisseur kan per 1 januari 2018 aan de slag.
Doelgroep: jongeren (onderwijs) die zich in een armoedesituatie bevinden.

WONEN
-

Magic Mix woonprojecten kunnen een oplossing bieden voor doelgroepen (arbeidsmigranten,
vergunninghouders, studenten, uitstromers uit intramurale instellingen en werkende jongeren) die
gebaat zijn bij tijdelijke (sociale) huisvesting.
Tijdspad: lange termijn
Doelgroep: arbeidsmigranten, vergunninghouders, studenten, uitstromers uit intramurale instellingen
en werkende jongeren.

GEZONDHEID
-

-

Het bieden van (financiële) ondersteuning aan mensen die een betalingsachterstand bij de
zorgverzekeraar hebben. Het treffen van een betalingsregeling staat hierbij voorop. Dit wordt
gekoppeld aan de vroegsignalering.
Tijdspad: 2e helft van 2018 zou er gestart kunnen worden met een pilot.
Doelgroep: mensen die kampen met financiële uitdagingen.
Betrokken professionals (artsen, wijkverpleegkundigen en schuldhulpverleners) op de hoogte stellen
van de correlatie tussen schuldenproblematiek en gezondheidsklachten zodat mensen die financiële
stress ervaren indien nodig gecombineerde trajecten doorlopen; trajecten waarin zowel wordt gewerkt
aan de aanpak van schulden als de verbetering van de gezondheid. De armoederegisseur heeft hierin
een aanjagende rol.
Tijdspad: armoederegisseur kan per 1 januari 2018 aan de slag.
Doelgroep: mensen met financiële uitdagingen en gezondheidsproblemen.

VRIJE TIJD
5
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-

Het is de moeite waard te onderzoeken of lid worden van een (sport) vereniging mogelijk is op basis
van wederkerigheid. Samen met Sport Service Noord Brabant tot een plan van aanpak komen.
Tijdspad: lange termijn (volgende bestuurlijke periode)
Doelgroep: volwassenen die zich in een armoedesituatie bevinden
Ter bevordering van de maatschappelijke participatie van volwassenen met een kleine portemonnee
kan aangesloten worden bij de webshop Meedoen van het Werkplein. Hier kan men sportieve en
culturele activiteiten uitzoeken waar zij aan mee zouden willen doen. Geschatte kosten bij een
deelname percentage van 60-70% is 1 miljoen.
Tijdspad: lange termijn (volgende bestuurlijke periode)
Doelgroep: volwassenen die zich in een armoedesituatie bevinden
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INLEIDING
In de gemeente Roosendaal leven tenminste 3.200 huishoudens onder de lage inkomensgrens 1. Een kwetsbare
groep waar armoede en schuldenproblematiek op de loer liggen. Ook kinderen kunnen hier de dupe van worden.
De gemeente Roosendaal zet zich in om armoede en schuldenproblematiek te voorkomen en te doorbreken. Op
21 juli 2016 heeft de gemeenteraad de motie ‘van vangnet naar uitweg’ aangenomen. Hierin werd het college
opgedragen te komen tot een integraal armoedebeleid. Deze motie gaf het startsignaal voor de ontwikkeling
van deze visie op het integraal armoedebeleid. Het voeren van een integraal armoedebeleid is van groot belang.
Dit omdat armoede over meer gaat dan alleen geld; het veroorzaakt sociale uitsluiting op verschillende
levensdomeinen die sterk met elkaar verweven zijn, zoals onderwijs, werk, vrijetijdsbesteding, zorg, huisvesting
en gezondheid. Door deze sociale uitsluiting worden mensen beperkt in hun participatie en zelfredzaamheid en
dat belemmert ons in het bereiken van de centrale visie voor het lokaal sociaal domein:
Iedereen kan op eigen kracht, naar eigen tevredenheid en tegen maatschappelijk aanvaardbare
kosten deelnemen aan de samenleving; er is altijd een vangnet voor wie dat (tijdelijk) niet kan.
Deze visie is een uitwerking van de ambitie van Roosendaal om een sociale stad te zijn, waarin iedereen kan
meedoen en niemand wordt uitgesloten. Integraal armoedebeleid kan deze visie verwezenlijken. Daarnaast
brengt armoede hoge maatschappelijke kosten met zich mee in de domeinen: gezondheid (meer langdurige
beperkingen en chronische aandoeningen) en wonen (ontruimingen en herhuisvesting). Armoede is ook van
invloed op het domein van onderwijs en vrijetijdsbesteding. Dit wordt met name duidelijk wanneer we naar
kinderen kijken. Kinderen die in armoede opgroeien hebben tweemaal zoveel kans om zelf op latere leeftijd in
armoede te geraken, dan kinderen die opgroeien in een gezin waar geen armoede heerst. Kinderen die
opgroeien in armoede zijn vaker sociaal uitgesploten: zijn minder vaak lid van sportverenigingen, spelen minder
met klasgenootjes en slaan verjaardagen over. Daarnaast beïnvloed armoede de schoolprestaties, deze blijven
achter. Dit, in samenspel met sociale uitsluiting, leidt uiteindelijk tot een slechtere positie op de arbeidsmarkt
wat armoede in de hand werkt. Een ander voorbeeld dat illustreert dat armoede van invloed is op verschillende
levensdomeinen betreft de armoedeproblematiek onder ouderen; arme ouderen kampen vaak ook met
eenzaamheid. De interactie van de levensdomeinen wordt ook middels het voorbeeld in tekstvak 1 geïllustreerd.
Deze dynamiek toont aan dat een integrale aanpak met oog voor de leefdomeinen Financiën, Werk, Onderwijs,
Wonen, Gezondheid en Vrije Tijd nodig is om het armoedevraagstuk effectief en in al haar complexiteit aan te
pakken.
Om mensen in staat te stellen uit de armoede te klimmen is het van belang oog te hebben voor de eigen kracht
van deze mensen én hun omgeving. Deze kracht is vaak aanwezig, maar men is niet altijd in staat deze kracht
aan te wenden. Het is de rol van de gemeente hiervoor de juiste voorwaarden te creëren in de vorm van
(activerende) voorzieningen in curatief en preventief beleid (voor nadere uitleg zie p. 12).
Hier ziet de gemeente Roosendaal een rol voor zichzelf én samenwerkende ketenpartners weggelegd. Om deze
taak succesvol op te pakken is het van belang te beseffen dat armoede niet alleen over inkomensvraagstukken
gaat. Levensdomeinen interacteren; armoede is van invloed op verschillende levensdomeinen en vice versa.

1

Definitie lage inkomensgrens CBS: De lage-inkomensgrens betreft een vast bedrag dat voor alle jaren en alle
typen huishoudens een gelijke koopkracht vertegenwoordigt. De hoogte ervan is geënt op de bijstandsuitkering
van een alleenstaande in 1979, toen deze op een hoog niveau lag.
Het genoemde getal van 3.200 is afkomstig uit de database van het CBS en heeft betrekking op het jaar 2014.
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Tekstvak 1. Voorbeeld armoede en interacterende levensdomeinen

Piet is getrouwd en heeft 2 schoolgaande kinderen, zijn vrouw is werkloos. Het valt niet mee om rond te
komen. Af en toe zijn ze niet in staat om de energierekening op tijd te betalen. Tot forse schulden is het tot
op heden gelukkig nog niet gekomen. De financiële problemen beïnvloeden het werk van Piet; hij is minder
gemotiveerd en hij heeft relatief veel ziekteverzuim. In een reorganisatie verliest Piet zijn baan. Het inkomen
zakt drastisch en het hele gezin moet bezuinigen. De contributies voor de sportvereniging, waar de kinderen
altijd met veel plezier heen hebben gegaan, kunnen niet meer worden betaald. Laat staan dat er nog geld
over is voor Piet en zijn vrouw zelf om sportieve of culturele activiteiten te ondernemen. De wereld van Piet
en zijn gezin wordt steeds kleiner omdat ze aan veel dingen niet meer mee kunnen doen. Het zelfvertrouwen
van de kinderen loopt een flinke deuk op. Dit wordt nog eens versterkt door een echtscheiding; de
opeenstapeling van problemen heeft veel spanning op de relatie tussen Piet en zijn vrouw gezet. De
gezinssituatie heeft een negatieve invloed op de schoolprestaties van de kinderen. Deze slechte start
vergroot de kans dat de kinderen later ook in de armoede vervallen.
De gezondheid van Piet wordt slechter. Eigenlijk zou hij naar de dokter moeten maar hij gaat niet omdat hij
de zorgpremie niet heeft betaald en bang is voor allerlei kosten. Hij woont in een klein flatje maar door een
huurachterstand wordt Piet uiteindelijk uit huis gezet.

PERSPECTIEF
Arbeidsparticipatie, zelf een inkomen verdienen, blijft hét middel als het gaat om armoede en sociaal isolement
te voorkomen of te doorbreken. Dat is en blijft het motto; landelijk maar ook lokaal.
Dit neemt echter niet weg dat er aanvullende maatregelen nodig zijn. Zoals reeds uiteen gezet gaat armoede
niet enkel over het inkomensvraagstuk. Om armoede te voorkomen en doorbreken zullen ook maatregelen
genomen moeten worden op het gebied van Onderwijs, Wonen, Gezondheid en Vrije tijd. Maatregelen gericht
op deze leefdomeinen kunnen juist dat extra steuntje in de rug geven waardoor iemand wél in staat is om een
baan te vinden én te houden.
Daarbij behoeft het motto: ‘Arbeidsparticipatie: het middel om armoede en sociaal isolement te voorkomen of
te doorbreken’ , in de huidige context, de nodige nuance:
1.

2.

Arbeidsparticipatie is niet (meer) vanzelfsprekend; de tijd dat iedereen zomaar toegang tot een baan
had is voorbij. De economisch crisis heeft mensen buiten spel gezet. Hoewel een groot deel van hen,
met het aantrekken van de economie, weer nieuwe kansen tegemoet treedt, is het niet waarschijnlijk
dat eenieder van hen aan het werk komt. Ook deze mensen mogen niet in armoede vervallen. In dit
armoedebeleid is er ook oog voor hun noden; het sociale vangnet blijft overeind.
Daarnaast hebben we te maken met de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Het aandeel werkende
armen groeit (met name werknemers met flexibele arbeidsovereenkomsten, werkenden met
laagbetaalde deeltijd banen en zzp’ers). Dat arbeidsparticipatie vanzelfsprekend leidt tot het
voorkomen en doorbreken van armoede gaat dus niet in alle gevallen meer op.
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DOELGROEPEN
Er zijn een aantal risicogroepen: mensen die op grond van bepaalde kenmerken meer kans hebben om in de
armoede terecht te komen, te identificeren. Het is belangrijk om deze groepen in beeld te krijgen. Bij het voeren
van preventief armoedebeleid zijn dit de groepen waarop de activiteiten gericht behoren te zijn. De curatieve
voorzieningen worden ingezet bij huishoudens die leven van het sociaal minimum of net daarboven (100%120%).
Landelijke cijfers tonen aan dat eenoudergezinnen, alleenstaanden tot 65 jaar, niet-westerse huishoudens,
bijstandsontvangers en kinderen behoren tot de risicogroepen2. Voor sommige van hen is de armoedesituatie
kortstondig, zij stromen snel weer uit. Zeker in de eerste jaren dat iemand in armoede verkeert is de kans hierop
reëel. Niet iedereen stroomt echter even makkelijk uit. Onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP)
laat zien dat sommige mensen bij hun intrede in de armoede op grond van hun achtergrond ‘veroordeeld’ zijn
tot een langdurige armoedesituatie. Dit betreft met name mensen met een bijstandsuitkering,
pensioengerechtigden en niet-Westerse migranten met kinderen. Met de veranderingen op de arbeidsmarkt
van de afgelopen jaren zien we dat ook een nieuwe risicogroep zich aandient: werknemers met een flexibele
arbeidsrelatie en zzp’ers3. Ook licht verstandelijk beperkten worden aangemerkt als risicogroep.
De doelgroepen van dit integrale armoedebeleid bestaan zodoende uit:
-

Groepen met een verhoogde kans op armoede:
o Eenoudergezinnen
o Alleenstaanden tot 65 jaar
o Niet-westerse huishoudens
o Bijstandsgerechtigden
o Licht verstandelijk beperkten
o Kinderen
o Werknemers met een flexibele arbeidsrelatie en/of laagbetaalde banen
o Zzp’ers
o Pensioengerechtigden

DE DOELGROEP IN ROOSENDAAL
Kijkend naar de verschillende risicogroepen kunnen we constateren dat de gemeente geen van deze groepen
echt goed in beeld heeft. Hoewel van de meeste risicogroepen de totale omvang bekend is, is het onduidelijk
hoeveel van hen zich ook daadwerkelijk in een armoedesituatie bevinden. Dat deze gegevens niet beschikbaar
zijn wordt enerzijds veroorzaakt doordat de gemeente geen toegang heeft tot informatie van bijvoorbeeld de
belastingdienst. Anderzijds is armoede een fenomeen dat zich lastig in kaart laat brengen zeker nu zich nieuwe
risicogroepen aandienen die slechts weinig interactie met de gemeente hebben (zzp’ers, mensen met een
flexibele arbeidsrelatie). Daarnaast zit er overlap tussen de verschillende groepen, dit maakt het in kaart brengen
van de doelgroep van dit integrale armoedebeleid nog eens extra ingewikkeld. Hoe hier mee om te gaan wordt
uiteengezet in het hoofdstuk Monitoring en Evaluatie.
Met de identificatie van de verschillende doelgroepen zien we dat een aantal nieuwe doelgroepen zich
aandienden. Het betreffen de zzp’ers en mensen met een flexibele arbeidsrelatie. Daarnaast maakt de gemeente
Roosendaal zich hard voor armoedebestrijding onder kinderen. Zodoende worden deze doelgroepen hieronder

2

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2014/51/armoedesignalement-2014-armoede-in-2013-toegenomen-maarpiek-lijkt-bereikt
3
Wildeboer Schut, J.M., Hoff, S. (2016). Een lang tekort: langdurige armoede in Nederland. Uitgegeven door het
SCP, 03-2016.
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verder uitgediept. Ter optimalisatie van het huidige armoedebeleid zal met deze doelgroepen extra rekening
gehouden worden.

KINDEREN
Dat kinderen en jongeren tot een kwetsbare groep behoren komt door het feit dat de kosten van (met name
oudere) kinderen wat betreft voeding, kleding en verzorging vergelijkbaar zijn met die van een volwassene. Zij
drukken zodoende sterk op de begroting van het huishouden. Deze kosten worden niet volledig gecompenseerd
door (leeftijdsafhankelijke) kindgebonden toeslagen. Kijkend naar het risico op armoede van kinderen valt te
constateren dat vooral kinderen uit eenoudergezinnen, kinderen van ouders met een uitkering en kinderen van
ouders met een migratieachtergrond kwetsbaar zijn. Opmerkelijk is echter dat het grootste aantal arme
kinderen opgroeit in een autochtoon tweeoudergezin, waarbij tenminste één van de ouders werkt. Deze groep
van werkende gezinnen valt veelal buiten het gezichtsterrein van de gemeente Roosendaal4. Deze kennis moet
ter harte worden genomen; bij de ontwikkeling van aanvullende maatregelen moet hier oog voor komen om
zodoende te voorkomen dat kinderen het slachtoffer worden van armoede.
De meest recente cijfers uit Roosendaal dateren uit 2014. Deze laten zien dat 14% van de kinderen in Roosendaal
ten minste één jaar over een laag inkomen beschikt, dit komt neer op zo’n 2.000 kinderen. Voor meer cijfers zie
tabel 2. Het SCP schrijft dat vooral (minderjarige) kinderen van niet-westerse migranten grote kans hebben om
in een langdurige armoedesituatie (= langer dan 3 jaar) terecht te komen5. Daarnaast is er aandacht nodig voor
die groep jongeren die bijvoorbeeld als gevolg van een verleden of heden in de jeugdzorg op 18-jarige leeftijd
met onvoldoende bagage, en vaak zonder voldoende ruggensteun van ouders, aan hun volwassen leven moeten
beginnen. Ook zij behoren tot de kwetsbare groep.
Tabel 2. Kinderen die opgroeien in een gezin met laag en langdurig laag inkomen gemeente Roosendaal (CBS 2014)

Termijn
Ten minste 1 jaar
Meer dan 4 jaar

Lage inkomensgrens
Aantal
%
2000
14,0
800
5,5

101% sociaal minimum
Aantal
%
1300
8,9
300
2,4

110% sociaal minimum
Aantal
%
1800
12,3
700
5,2

‘Geen kind mag opgroeien in armoede’ is de titel van een motie die in 2016 door de raad is aangenomen.
Kinderen mogen niet het slachtoffer worden van armoede in het gezin waarin zij opgroeien. Armoede kan hen
belemmeren in hun ontwikkeling; op school maar ook in hun sociale ontwikkeling op bijvoorbeeld de sportclub,
met als risico dat zij hun hele jeugd op achterstand staan en misschien wel met een bijna onoverbrugbare
achterstand aan hun volwassen leven beginnen. Kinderen beslaan dan ook een belangrijke focusgroep van dit
integrale armoedebeleid.

WERKNEMERS MET EEN FLEXIBELE ARBEIDSRELATIE EN ZZP’ERS
Daarnaast zien we landelijk maar ook lokaal een stijging van het aantal zzp-ers die in de armoede terecht komen.
In Roosendaal zijn er in totaal 3.800 zzp-ers, dit betreft 4,9% van het totale aantal inwoners. Deze groep wordt
- ook in verkenningen van het sociaal cultureel planbureau 6 - gezien als een risicogroep omdat een deel daarvan
nauwelijks in staat is voldoende inkomen te genereren. Ook werkenden met een flexibele arbeidsrelatie hebben
een verhoogd armoederisico. Het is zelfs zo dat de meeste kinderen die opgroeien in armoede werkende ouders

4

Rekenkamer West-Brabant (2016). Onderzoek Armoedebeleid Gemeente Roosendaal, eindrapportage.
Wildeboer Schut, J.M., Hoff, S. (2016). Een lang tekort: langdurige armoede in Nederland. Uitgegeven door het
SCP, 03-2016.
6
Wildeboer Schut, J.M., Hoff, S. (2016). Een lang tekort: langdurige armoede in Nederland. Uitgegeven door het
SCP, 03-2016.
5
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heeft7. Het aantal werkende armen zal stijgen. Door de flexibilisering van de arbeidsmarkt zal een deel van de
nieuwe werkgelegenheid bestaan uit kleine en laag betaalde banen. Ook met een baan zal een deel van de
mensen niet aan de armoede kunnen ontsnappen. Een extra complicatie is dat deze mensen niet goed in beeld
zijn bij de gemeente8. Cijfers van het CBS (2014) staven deze ontwikkeling: 36% van de huishoudens met een
laag besteedbaar inkomen in Roosendaal haalt inkomen uit arbeid (zie tabel 3).
Tabel 3. Huishoudens met een laag inkomen verdeeld naar inkomstenbron in de gemeente Roosendaal (CBS 2014)

Totaal
Aantal
Percentage

3.200

Inkomen uit
arbeid
1.140
36%

Inkomen uit uitkering
Werkeloosheid/ bijstand
1.090
34%

Arbeidsongeschikt
310
10%

Pensioen
420
13%

7

SER (2017). Opgroeien in armoede
Rekenkamer West-Brabant (2016). Onderzoek Armoedebeleid Gemeente Roosendaal, eindrapportage.
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AANPAK
Integraal armoedebeleid is meer dan het bieden van inkomensondersteunende voorzieningen. Een goed
vangnet is en blijft belangrijk maar van integraal armoedebeleid is pas sprake als het zich richt op het bestrijden
én voorkomen van uitsluiting op verschillende leefgebieden. Binnen dit armoedebeleid richt de gemeente zich
zodoende op de volgende leefgebieden: Financiën, Werk, Onderwijs, Wonen, Gezondheid en Vrije tijd. Deze
leefgebieden zullen de rode draad van dit integrale armoedebeleid vormen.
Armoede komt tot stand wanneer een persoon of huishouden gedurende een langere periode niet de middelen
heeft om te beschikken over goederen en voorzieningen die in deze samenleving als minimaal noodzakelijk
worden geacht. Het beschikken over voldoende financiële middelen is hierin cruciaal. Wanneer verandering op
het domein van Financiën leidt tot armoede, blijven de gevolgen niet beperkt tot dit ene leefdomein; armoede
heeft vaak een grote impact op de overige leefgebieden. Daarnaast kunnen de zaadjes voor de ontwikkeling van
de slechte financiële situatie in andere leefdomeinen geplant zijn. De interactie tussen de verschillende
leefdomeinen maakt dat armoede een probleem is dat alleen integraal effectief opgelost kan worden.
Per leefdomein zullen de verschillende reeds aanwezige en gewenste voorzieningen van de gemeente
Roosendaal om armoede te bestrijden uiteen worden gezet. Om dit inzichtelijk te maken hanteert het
rekenkamerrapport9 3 verschillende type voorzieningen, namelijk:
-

-

-

Curatief: het beleid en de instrument zijn erop gericht om een bestaande armoedesituatie te verzachten
of te herstellen. Dit beleid bestaat voornamelijk uit financiële tegemoetkomingen voor de doelgroep.
Hierin staan de financiële belemmeringen centraal.
Preventief: het beleid en de instrumenten zijn erop gericht om een situatie van armoede te voorkomen.
Deze vorm van beleid is erop gericht om een situatie van armoede te voorkomen. Deze vorm van beleid
bestaat uit voorlichtingen, cursussen en een goede signalering onder risicogroepen. Hierbij staan
signalering en informeren centraal.
Activerend: het beleid en de instrumenten zijn erop gericht participatieproblemen en sociaal isolement
te voorkomen of te herstellen. Dit spoor van beleid bestaat uit verschillende vormen van
participatiebevordering en het wegnemen van belemmeringen hiervoor. Hierbij kan bijvoorbeeld
gedacht worden aan re-integratie, verslavingszorg of psychische begeleiding. Hierbij staat sociale
activatie centraal.

Omdat we hier spreken over een integraal armoedebeleid waar naast de Financiën ook aandacht is voor de
leefdomeinen Werk, Onderwijs, Wonen, Gezondheid en Vrije tijd worden deze activerende maatregelen
automatisch vermeld wanneer we deze domeinen onder de loep nemen. Deze activerende voorzieningen
kunnen zowel curatief als preventief van aard zijn. Om deze nuance te benadrukken in dit visie document is
ervoor gekozen enkel onderscheid te maken tussen curatieve en preventieve voorzieningen met de
kanttekening dat alle voorzieningen die in de leefdomeinen Werk, Onderwijs, Wonen, Gezondheid en Vrije tijd
ook activerend van aard zijn.
Onderstaande uiteenzetting per leefdomein geeft een compleet overzicht van het huidige armoedebeleid en
hoe deze geoptimaliseerd kan worden. Allereerst wordt de interactie van het betreffende leefdomein met
armoede uiteengezet. Ook de huidige ontwikkelingen, zowel in de theorie als in de praktijk, met betrekking tot
het desbetreffende leefdomein worden benoemd. Dit biedt aanknopingspunten voor de optimalisatie van het
huidige armoedebeleid. Vervolgens worden de huidige curatieve en preventieve instrumenten vermeld. Op de
voet gevolgd door de verschillende maatregelen die met de inzichten uit de theorie en inspirerende voorbeelden

9

Rekenkamer West-Brabant (2016). Onderzoek Armoedebeleid Gemeente Roosendaal, eindrapportage.
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idealiter zouden worden toegevoegd aan het reeds bestaande pakket. Hierin wordt gekeken naar de hiaten in
het huidige beleid en worden mogelijke oplossingen in de vorm van aanvullende voorzieningen geopperd.
Echter niet alle bestaande voorzieningen kunnen toebedeeld worden aan één enkel leefdomein. Sommige
bestaande voorzieningen zijn integraal van aard; de voorziening zelf beslaat verschillende leefdomeinen. Deze
voorzieningen zullen allereerst in kaart worden gebracht. Vervolgens zullen één voor één de leefdomeinen
Financiën, Werk, Onderwijs, Wonen, Gezondheid en Vrije Tijd de revue passeren.
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INTEGRALE INSTRUMENTEN
Er bestaan een zestal voorzieningen die integraal van aard zijn. Zij beslaan dus niet enkel het gebied van
Financiën, Werk, Onderwijs, Wonen, Gezondheid of Vrije tijd maar hebben raakvlakken met meerdere of zelfs
al deze domeinen. Om dubbeling te voorkomen worden deze voorzieningen hier genoemd.

BESTAANDE VOORZIENINGEN
C URATIEF :
-

Bijzondere bijstand: inwoners van de gemeente Roosendaal hebben recht op bijzondere bijstand
wanneer zij een inkomen tot 120% van het sociaal minimum hebben (deze norm is sinds 01-01-2017
van kracht). Wanneer huishoudens hierboven zitten wordt een draagkrachtberekening gemaakt.
Hiermee acteert de gemeente Roosendaal op één van de aanbevelingen van het Rekenkamerrapport:
het verlenen van een tijdelijke vorm van compensatie bij uitstroom naar werk. Kostenposten die in dit
kader voor de bijzondere bijstand in aanmerking komen omvatten onder andere reiskostenvergoeding
en een vergoeding voor kinderopvang en peuterspeelzaal. Dit laatste komt ook de risicogroep ouders
met jonge kinderen ten goede. Ook voor verschillende zorgvragen kan bijzonder bijstand worden
aangevraagd. Zo kunnen zij in aanmerking komen voor noodzakelijke maaltijdvoorzieningen,
persoonsalarmering en medische noodzakelijke hulpmiddelen. Voor zover de ziektekostenverzekering
niet dekkend is kunnen ook noodzakelijke dieetkosten en bewassingskosten hieruit worden
gefinancierd.

P REVENTIEF :
-

-

-

-

-

WegWijs Roosendaal: Een centraal punt waar de wmo, jeugd, WijZijn Traverse en MEE West-Brabant
zijn gehuisvest. Zij beantwoorden vragen van inwoners over: leven met een beperking, ouder worden,
opvoeden en opgroeien, vervoer en mobiliteit, gezondheid en zorg, dagbesteding en begeleiding, werk,
inkomen en schulden, wetten en regelingen en hulpmiddelen en woningaanpassing.
VoorElkaar-teams (voorheen STA-teams): zij helpen voorkomen dat mensen buiten de boot vallen door
kwetsbaarheid tijdig te signaleren. Zij ondersteunen mensen om (weer) zelfredzaam te worden. En ze
stimuleren mensen om zich in te zetten voor elkaar én voor de gemeenschap. Op dit moment zijn er in
de wijken Kalsdonk, Centrum en Burgerhout VoorElkaar-teams actief. Deskundige, betrokken en
enthousiaste vrijwilligers, die zelf ervaren hebben hoe het is om in armoede te leven, staan klaar om
inwoners te helpen als mensen het even niet meer zien zitten, zich zorgen maken over iemand, moeite
hebben om rond te komen, iets voor een ander willen betekenen, zelfstandig willen blijven wonen of
gewoon mee willen doen in de buurt. De vrijwilligers van de VoorElkaar-teams komen bij de mensen
thuis langs om samen een oplossing te vinden. De vrijwilligers worden professioneel ondersteund door
een opbouwwerker en een maatschappelijk werker van WijZijn Traverse.
Eropaf-team WijZijn Traverse: Dit team bestaande uit professionals gaat op bezoek bij mensen die geen
hulp vragen, maar eigenlijk wel hulp nodig hebben. Het betreft vaak mensen die geïsoleerd leven en
kampen met verschillende problemen.
Maatschappelijk werk van WijZijn Traverse
Sociaal Raadslieden van WijZijn Traverse
Maatschappelijke begeleiding VluchtelingenWerk
Werkatelier in de Wieken: het Werkatelier biedt inloopmogelijkheid voor alle bewoners. Vooral voor
de kwetsbare bewoners; bewoners die niet of nauwelijks meer deelnemen aan de maatschappij. Het
Werkatelier biedt hen contacten met andere bewoners en lotgenoten. Deze mensen weer deel te laten
nemen aan de maatschappij is het streven. Het werkatelier signaleert, stimuleert en verbindt wat nodig
en mogelijk is.
Nazorg ex-gedetineerden: het veiligheidshuis in samenwerking met het Werkplein biedt hulp aan exgedetineerden met betrekking tot inkomens-, huisvestings- en zorgvraagstukken.
Vluchtelingenwerk: biedt begeleiding aan statushouders op het gebied van werk, wonen en zorg.
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-

Stichting de Noodbank: verzorgt de kledingbank.

AANVULLENDE MAATREGELEN
C URATIEF :
Er bestaat de wens om maatwerk te kunnen bieden. Regelgeving verhinderd nu soms dat er in schrijnende
situaties adequaat opgetreden wordt. Om dit op te vangen zouden uitvoerende organisaties meer ruimte
moeten krijgen. Deze organisaties dienen naar een individuele casus te kijken en te bezien wat nodig is. Denk
hier bijvoorbeeld aan de rol van sportverenigingen: wanneer zij signaleren dat er een kind niet over de juiste
sportmaterialen beschikt kunnen zij die voor het kind aanschaffen (zie tekstvak 2). Dit heeft als grote voordeel
dat de gemeente geen inkomenspolitiek hoeft te voeren. Dit voorkomt dat huishoudens die financieel klem
zitten (door bijvoorbeeld een daling van het inkomen en een stijging van de vaste lasten) maar geen laag
inkomen hebben buiten de boot vallen.

P REVENTIEF :
De SER komt in haar rapport ‘opgroeien zonder armoede’ met het idee van de armoederegisseur; een
coördinatiefunctie die erop toeziet dat de doelgroep beter wordt bereikt, de aanvraagprocedures worden
verbeterd, versnippering van het aanbod en dienstverlening tegen gaat en de effectiviteit monitort en
voorstellen doet voor het ontwikkelingen van nieuwe efficiënte werkwijzen. De armoederegisseur faciliteert
onderlinge samenwerking tussen de gemeente, het maatschappelijk middenveld, werkgevers en scholen,
informeert en ondersteunt hen bij de signalering en doorverwijzing van personen in een armoedesituatie.
Daarnaast wordt het wenselijk geacht dat wanneer mensen met problemen zich melden bij een
maatschappelijke organisatie (zoals WijZijn Traverse, WegWijs, Werkplein e.d.) een intakegesprek wordt
aangeboden waarin een zogeheten ‘regelingen-check’ plaatvind. Op deze manier kan er worden bewerkstelligd
dat deze personen ook daadwerkelijk aanspraak maken op de voorzieningen waar zij recht op hebben.
Tekstvak 2. Maatwerk en sportverenigingen
Echt maatwerk kunnen we alleen leveren als we onze partners ruimte, vertrouwen en middelen geven om
hun bijdrage aan armoedebestrijding te leveren. Of zoals een bestuurslid van een plaatselijke
sportvereniging eens zei: ‘Mooi dat er voor kinderen voor sportbeoefening een beroep op bijzondere
bijstand gedaan kan worden. Maar het niet kunnen betalen van contributie zien we gewoon door de vingers;
ik heb veel meer aan een jaarlijks budgetje om die kinderen af en toe een nieuw turnpakje te kunnen geven
zodat ze niet afhaken uit schaamte’.
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1. FINANCIËN
Wanneer een persoon of huishouden gedurende een langere periode niet de middelen heeft om te beschikken
over goederen en voorzieningen die in deze samenleving als minimaal noodzakelijk worden geacht dan bevindt
deze zich in een armoedesituatie. Gebrek aan financiële middelen is hier de directe oorzaak van. Om armoede
te bestrijden en te voorkomen is het dus zaak dat de financiële situatie van huishoudens op orde is én blijft. Een
belangrijke en uitdagende opdracht nu de laatste jaren een steeds grotere groep schulden ontwikkeld. Bijna één
op de vijf huishoudens in Nederland (17,4%-18,8%) heeft te maken met risicovolle schulden, problematische
schulden of zit in een schuldhulpverleningstraject. Het grootste deel van deze huishoudens (15,7%) behoort tot
de onzichtbare schuldenaren: huishoudens met risicovolle schulden of problematische schulden die geen
gebruik maken van formele schuldhulpverlening10. De groep schuldenaren is verre van homogeen. Ook mensen
met een hoge sociaal-economische status zien we met schulden worden geconfronteerd11. Schuldensituaties
kunnen ontstaan door een combinatie van het ‘onderwater staan’ van huizen, life-events en intrinsieke factoren
(verslaving, psychiatrische problemen en de gevolgen van langere tijd in armoede leven etc.). In tekstvak 3
worden twee voorbeelden gegeven van methodieken waarop de schuldenproblematiek kan worden aangepakt.
Daarnaast kennen we in Nederland het fenomeen ‘de armoedeval’; huishoudens met een hoger inkomen
houden netto minder over om te besteden. Dit is een gevolg van de lokale regelingen zoals het
kwijtscheldingsbeleid; gemeentelijke belastingen worden alleen kwijtgescholden bij huishoudens die op 101%
van het sociaal minimum zitten. Het is echter ook een gevolg van de landelijke toeslagensystematiek (zie SER)
waar de gemeente weinig invloed op heeft.
Tekstvak 3. Voorbeelden aanpak schuldenproblematiek

Voorbeeld: onlineschuldhulpverlening
Online Schuldhulpverlening wordt inmiddels toegepast bij zo’n 60 gemeenten in Nederland. Online
schuldhulpverlening is laagdrempelig en werkt goed, zo is uit verschillende onderzoeken gebleken.
Initiatiefnemer Jacomijn Kuiper, psycholoog en oud-leidinggevende in de schuldhulpverlening: ‘Voor veel
mensen met financiële problemen is het een grote stap om aan te kloppen bij de gemeente voor hulp. Met
schuldendebaas.nl kunnen ze in hun eigen tijd - in een vertrouwde omgeving met een coach van de
gemeente - zélf hun problemen oplossen. Ze zijn dus meer betrokken bij hun eigen traject.’
Bron: http://www.effectieveschuldhulp.nl/nieuws/ruim-60-gemeenten-aangesloten-bij-onlineschuldhulpverlening
Voorbeeld: Vroeg Eropaf Amsterdam
In Amsterdam werken de gemeente, woningcorporaties, energiebedrijven en Agis (zorgverzekeraar)
samen in het project “Vroeg Eropaf”. De crediteuren melden een wanbetaler met een
betalingsachterstand van minimaal twee maanden aan bij “Vroeg Eropaf”. Een maatschappelijk
dienstverlener zoekt dan contact met de wanbetaler en werkt aan een oplossing. Daarmee wordt zo veel
mogelijk voorkomen dat schulden verder oplopen en/of escaleren in bijvoorbeeld een huisuitzetting. Uit
cijfers van één van de woningbouwcorporaties blijkt dat de percentages geslaagde meldingen varieert
van 67% tot maar liefst 92%.
Bron: http://businesscases.effectieveschuldhulp.nl/?page_id=16

10

Panteia (2015). Huishoudens in de rode cijfers 2015. Over schulden van Nederlandse huishoudens en
preventiemogelijkheden.
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WRR (2017). Weten is nog geen doen. Een realistisch perspectief op zelfredzaamheid.
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BESTAANDE VOORZIENINGEN
C URATIEF :
-

-

Kwijtscheldingsbeleid: gemeentelijke belastingen worden kwijtgescholden bij huishoudens waarvan
het inkomen gelijk is aan of lager dan de bijstandsnorm. De gemeente Roosendaal houdt bij de
kwijtschelding ook rekening met de kosten van kinderopvang. Dit beleid voldoet aan de door het Rijk
gestelde kaders. Uitbreiding is volgens deze kaders niet mogelijk.
Individuele inkomenstoeslag: de individuele inkomenstoeslag is bedoeld als aanvulling op de bijstand
voor het doen van grote noodzakelijke uitgaven.
Noodfonds WijZijn Traverse: doel is Roosendalers die onvrijwillig in geldnood zijn eerste hulp verlenen.
Schuldhulpverlening: het oplossen van problematische schuldensituaties. Uitvoerende organisaties in
deze zijn WijZijn Traverse en Kredietbank West-Brabant. Naast het curatieve aspect (oplossen van
schuldsituaties) heeft schuldhulpverlening ook een preventieve functie, namelijk het voorkomen van
(nieuwe) schulden in de toekomst. Op dit vlak zijn WijZijn Traverse en Humanitas actief.

P REVENTIEF :
-

Voorlichting: zowel over reeds bestaande voorzieningen alsmede hoe verstandig om te gaan met geld.
De volgende organisaties zijn hierin actief: WijZijn Traverse, Humanitas, en MEE..

AANVULLENDE MAATREGELEN
C URATIEF :
In het rapport van de rekenkamer wordt opgemerkt dat vooral minima echtparen met jonge maar met name
oudere kinderen financiële tekorten hebben. Hun budget is niet toereikend. Ze zitten maandelijks met een tekort
van €116,- tot €304,-. Ook alleenstaanden met oudere kinderen en alleenstaanden kampen met tekorten, zij het
van bescheidenere omvang. Oorzaak van dit probleem ligt in landelijke normen en toeslagen. Om deze
doelgroep beter te bedienen en er zodoende voor te zorgen dat kinderen niet het slachtoffer worden van
armoede is het zaak te onderzoeken of het mogelijk is om binnen de individuele inkomenstoeslag rekening te
houden met de oplopende kosten voor deze specifieke samenstelling van huishoudens. Dit is gezien de huidige
landelijke wet- en regelgeving echter niet mogelijk.

P REVENTIEF :
Het rekenkamerrapport oppert de volgende preventieve maatregel: het aanbieden van cursussen voor het
aanleren van financiële vaardigheden. Om rond te kunnen komen van een minimum inkomen is een goed
financieel beheer van het huishouden noodzakelijk. Men reserveert om zo nodig grote uitgaven te kunnen doen
voor de vervanging van de inventaris. Voor huishoudens die hier moeite mee kunnen budgetcursussen worden
aangeboden voor het aanleren van financiële vaardigheden. Hoewel deze cursussen in Roosendaal door
verschillende aanbieders (WijZijn Traverse, Humanitas en MEE) worden gegeven is het de vraag of deze de
doelpopulatie voldoende bereiken. Er moet meer aandacht komen voor de vraag hoe je (ook werkende) mensen
binnenkrijgt die hun voordeel kunnen doen met een dergelijke cursus. Deze personen zijn vaak nog niet in beeld.
Het bieden van onlineschuldhulpverlening en budgetcursussen zou hier een uitkomst kunnen bieden. Hoewel
online schuldhulpverlening zeker niet voor iedereen geschikt is zal deze voor een specifieke doelgroep juist een
uitkomst bieden als een laagdrempelige en flexibele aanpak van schuldenproblematiek waarbij eigen regie een
groot goed is.
Preventie kan vormgegeven worden middels vroegsignalering. Binnen de schuldhulpverlening houdt
vroegsignalering het volgende in: het in een zo vroeg mogelijk stadium in beeld brengen van mensen met
financiële problemen. De pilots die op het moment in het land draaien met “Vindplaats van Schulden” (VPS)
laten veelbelovende resultaten zien. In een notendop: de gemeente werkt samen met verschillende crediteuren
(energieleveranciers, zorgverzekeraars, woningcorporaties e.d.) die een wanbetaler melden bij een x aantal
maanden betalingsachterstand. Wanneer huishoudens bij een x aantal crediteuren een x aantal maanden een
betalingsachterstand hebben neemt een outreachende maatschappelijk hulpverlener contact op met de
17

wanbetaler. Deze werkwijze kan ook in Roosendaal worden toegepast. De uitvoering hiervan dient uitgewerkt
te worden.
SER attendeert erop dat schuldhulpverlening niet moet ophouden op het moment dat de problemen
ogenschijnlijk opgelost zijn. Zij beveelt financiële educatie en budget coaching aan huishoudens aan, om terugval
of herhaling te voorkomen. Onderzoek uit de hersenwetenschap naar de effecten van schaarste en armoede en
de invloed daarvan op de hersenfuncties bieden aanknopingspunten voor een meer effectieve aanpak. In de
Verenigde Staten is de aanpak ‘Mobility Mentoring’ (zie ook p. 33) gebaseerd op deze inzichten en erg succesvol
gebleken. De eerste pilots met deze manier van werken zijn reeds ook in Nederland gestart. Deze ontwikkelingen
moeten op de voet gevolgd worden en mogelijke inpassing in het Roosendaalse armoedebeleid overwogen.
Verantwoordelijkheid voor het voorkomen van oplopende betalingsachterstanden en/of het te makkelijk
verschaffen van krediet mag (mede) gelegd worden bij de schuldeiser 12. Het kan bijvoorbeeld helpen om het
minder gemakkelijk te maken om schulden aan te kunnen gaan, bijvoorbeeld door het consequent toepassen
van nudges (het instellen van goede standaardopties, strengere regels voor leningen). Hier ligt een taak voor
zowel de schuldeisers als het Rijk, de gemeente heeft hier geen invloed op. Acties/sancties van schuldeisers
kunnen contraproductief werken. De kosten voor degene met schulden, maar ook de maatschappij stapelen
hierbij op. Het is goed als het maatschappelijk rendement van beleid en uitvoering wordt meegewogen bij de
aanpak van armoede en schulden. Ook hier ligt een taak voor het Rijk weggelegd.

12

SER (2017). Opgroeien zonder armoede.
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2. WERK
Arbeidsparticipatie, zelf een inkomen verdienen, blijft hét middel als het gaat om armoede en sociaal isolement
te voorkomen of te doorbreken. Arbeidsparticipatie is niet vanzelfsprekend; de tijd dat iedereen zomaar toegang
tot een baan had is voorbij. De economisch crisis heeft mensen buiten spel gezet. Hoewel een groot deel van
hen, met het aantrekken van de economie, weer nieuwe kansen tegemoet treedt, is het niet waarschijnlijk dat
eenieder van hen aan het werk komt. Ook deze mensen mogen niet in armoede vervallen. In dit armoedebeleid
is er ook oog voor hun noden.
Daarnaast hebben we te maken met de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Het aandeel werkende armen groeit
(met name onder werknemers met flexibele arbeidsovereenkomsten en zzp’ers). Ook het aantal mensen met
een laagbetaalde baan die in armoede leven zal stijgen. Dat arbeidsparticipatie vanzelfsprekend leidt tot het
voorkomen en doorbreken van armoede gaat dus niet in alle gevallen meer op. Het is zelfs zo dat de meeste
kinderen die opgroeien in armoede werkende ouders heeft 13. Op deze nieuwe ontwikkeling speelt dit nieuwe
armoedebeleid in. De complicatie hier is dat deze doelgroep niet goed in beeld is bij de gemeente. Dit vraagt om
aanvullende maatregelen.

BESTAANDE VOORZIENINGEN
C URATIEF :
-

Het Werkplein voert de re-integratie en andere taken in het kader van de Participatiewet uit. Ze zetten
zich in voor arbeidsparticipatie. In dit kader bieden zij onder andere participatieplaatsen en
activeringsplaatsen aan. Instrumenten die zij tot hun beschikking hebben in het kader van
inkomensondersteuning en participatie zijn: loonkostensubsidie, reiskostenvergoeding voor reintegratieactiviteiten en vergoeding kosten kinderopvang en peuterspeelzaal. Bij het werkplein kunnen
zzp’ers bijstand voor zelfstandigen (Bbz) aanvragen. Hier komen ze enkel voor in aanmerking als het
bedrijf levensvatbaar wordt geacht. In de eerste drie maanden van 2017 hebben 7 personen de Bbz
toegekend gekregen.

P REVENTIEF :
-

-

-

-

Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf (IMK): het IMK werkt aan de professionalisering van
ondernemerschap en daarmee aan een hogere overlevingskans van Nederlandse ondernemingen door
het inbrengen van kennis, ervaring, methoden en technieken.
Right and Bright: onlangs is binnen schuldhulpverlening een nieuw initiatief genaamd Right and Bright
gestart; schuldhulpbemiddeling voor ZZP’ers en (ondernemende) particulieren.
Starterscentra West Brabant: zij ondersteunen en begeleiden starters in de gemeenten Roosendaal,
Bergen op Zoom, Woensdrecht, Steenbergen en omgeving met als doel om meer mensen een eigen
onderneming te laten starten en deze onderneming tot een succes te maken.
Participatielab MEE West-Brabant: vanuit het Participatielab ontplooit MEE het komende jaar dan ook
tal van initiatieven om leren en werken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt mogelijk te
maken. Zo faciliteren we met matchmee de ontmoeting tussen mensen met een arbeidsbeperking en
werkgevers. Binnen dit traject loopt een speciaal traject voor mensen met autisme genaamde autimatch.
Leerwerkbedrijf Roosendaal: de WVS is het leerwerkbedrijf voor negen gemeenten in Westelijk NoordBrabant. Zij ontwikkelen dagelijks mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar zo regulier
mogelijk werk.

AANVULLENDE MAATREGELEN
C URATIEF :

13
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In het rapport van de rekenkamer wordt nog een belangrijk hiaat opgemerkt. Het nadeel van de armoedeval
treedt met name op bij de uitstroom van de bijstand naar arbeid. Vooral wanneer er een relatief kleine
inkomensverbetering tegenover staat. Dit heeft te maken met werkgerelateerde kosten en het wegvallen van
het recht op kwijtschelding van belastingen. Ondanks een stijging van het bruto beschikbaar budget, kan het dus
zo zijn dat er netto niet meer wordt overgehouden. Doordat betrokkenen geen financieel voordeel van het werk
ondervinden kan dit een remmende werking hebben op het zoeken en aanvaarden van werk. ‘Werk moet lonen’
is daarom een belangrijk uitgangspunt voor effectief armoedebeleid. Een financieel technische oplossing of
vermindering kan worden bereikt door ondersteunende regelingen op basis van inkomensgrenzen met een
glijdende schaal toe te kennen. Dit is echter een lastige kwestie. Zowel het financiële kostenplaatje en de
uitvoering brengen enorme uitdagingen met zich mee. Daarnaast, door een nieuwe grens in te stellen stel je een
nieuwe net zo arbitraire limiet. Je verschuift het probleem van de armoedeval enkel. Zodoende wordt dit geen
werkbare oplossing geacht. Een alternatief zou kunnen zijn om uitvoerende organisaties meer ruimte te geven;
het aantal regeltjes waaraan hun cliënten zouden moeten voldoen beperken. Deze organisaties dienen naar een
individuele casus te kijken en te beoordelen hoe schrijnend deze is. Deze optie is reeds genoemd op p. 15.

P REVENTIEF :
Het Werkplein voert de re-integratie en andere taken in het kader van de Participatiewet uit. Volgens het
rekenkamerrapport wordt hier geen relatie gelegd met het armoedebeleid. Bij de uitvoering is de aandacht met
name gericht op personen met een korte tot middellange afstand tot de arbeidsmarkt. Het SER rapport
“opgroeien zonder armoede” attendeert ons erop dat binnen de categorie banen waarvoor een laag
kwalificatieniveau is vereist er een grote diversiteit aan start- en eindsalarissen bestaat. Veel mensen (en wellicht
ook de professionals in de re-integratie) hebben een onvolledig beeld van die salarissen. Door in te zetten op reintegratie naar de wat beter betaalde banen, met voldoende uren, kan de betrokkene zich effectiever uit de
armoede en schulden ontworstelen. Wanneer iemand kan worden geactiveerd via een parttime baan is het zaak
dat het Werkplein zich blijft inspannen om een fulltime baan te realiseren. Er speelt hier ook nog een ander
belang: het zojuist genoemde SER rapport attendeert ons op het gegeven dat de kans om uit armoede te
ontsnappen binnen het eerste jaar het grootst is en daarna steeds gecompliceerder wordt.
Ook werkgevers kunnen betrokken worden bij de bestrijding van armoede 14. P&O adviseurs van grote bedrijven
met veel laagbetaald personeel kunnen een doorverwijzende rol worden toebedeeld. Zo kunnen zij helpen het
niet-gebruik van minimaregelingen onder werkende te verminderen. Van belang is om hen op de hoogte te
stellen van de verschillende inkomensondersteunende/compenserende regelingen waar deze mensen
aanspraak op zouden kunnen maken. Idealiter zou (een tijdelijke) urenuitbreiding worden gefaciliteerd wanneer
dit een oplossing biedt voor financiële tekorten. De eerder genoemde ‘armoederegisseur’ heeft hierin een
belangrijke rol.

14

SER (2017). Opgroeien zonder armoede.
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3. ONDERWIJS
Waar het Nederlandse onderwijssysteem kinderen en jongeren de kans moet geven om zich naar hun potentieel
te ontwikkelen hebben sommige van hen een achterstand of worden zelfs gediskwalificeerd. Zo leidt armoede
bij kinderen op de korte termijn tot minder welbevinden en meer sociale uitsluiting. Op de middellange termijn
tot verminderde hersenontwikkeling en cognitieve vaardigheden, slechtere schoolprestaties15 , een grotere kans
op vroegtijdig schoolverlaten (zelfs wanneer de desbetreffende jongere goed mee kan komen op school), en
probleemgedrag; armoede als risicofactor voor jeugdcriminaliteit. Op de lange termijn op een verhoogde kans
op armoede en sociale uitsluiting als volwassenen 16 . Armoede leidt ertoe dat het kind zich, ondanks de
aanwezige schoolvoorzieningen, minder goed ontwikkeld. Tegenvallende schoolprestaties leiden uiteindelijk tot
een slechtere positie op de arbeidsmarkt wat armoede in de hand werkt. Een vicieuze cirkel die moet worden
doorbroken. In tekstvak 4 vindt u een korte weergave van de oplossing die het SER hiervoor aanreikt.
Verder lopen jongeren met schulden het risico hun studie verplicht te moeten afbreken. Oorzaak hiervan ligt in
het feit dat een studiefinanciering juridisch niet als inkomen mag worden aangemerkt. Doordat jongeren
verplicht moeten stoppen met hun studie hebben zij geen startkwalificatie. Dit maakt ze extra kwetsbaar om in
de armoede te vervallen, ook op latere leeftijd.
Een andere ontwikkeling, het afschaffen van de studiebeurs, zorgt ervoor dat studenten met een fikse
studieschuld hun opleiding afronden. Ook wanneer zij direct een baan vinden en dus inkomen generen kan hun
financiële situatie daardoor problematisch zijn.
Echter niet alleen kinderen en jongeren zijn gebaat met goed onderwijs. Ook bij volwassenen verkleint de juiste
scholing de kans om in armoede te vervallen en vergroot deze de kans uit de armoede te klimmen. Dat de
gemeente Roosendaal in het verleden de doelgroepen van het armoedebeleid als volgt heeft gekenmerkt17:
relatief veel personen die langdurig in de bijstand zitten, veel laaggeschoolden, laaggeletterden (naar schatting
11%-13% van de Roosendaalse bevolking) en statushouders, laat zien dat er met de juiste scholing veel te winnen
valt. Zeker bij de laatste drie groepen zou bijscholing en taalonderwijs een uitkomst kunnen bieden. Scholing is
van essentieel belang om aansluiting te vinden bij de arbeidsmarkt en zodoende een inkomen te generen. Voor
deze doelgroep kan onderwijs op maat een uitkomst bieden; de kans op duurzame uitstroom vergroten.
Tekstvak 4. Voorbeeld terugdringen onderwijsachterstanden

Voorbeeld SER: jonge kinderen: gelijk goed van start
In het SER adviesrapport ‘Gelijk goed van start, visie op het toekomstige stelsel van voorzieningen voor
jonge kinderen’ is een agenda opgesteld om achterstanden bij jonge kinderen (2-4jaar) te voorkomen en
de ontwikkeling van kinderen te bevorderen. Zij pleiten voor een kindvoorziening voor 2-4jarige waar
kinderen met een achterstand 16uur per week terecht kunnen. Dit moet ervoor zorgen dat kinderen niet
al met een achterstand aan het basisonderwijs beginnen.

15

Velselink, M. (2015). Armoede beïnvloedt leerprestaties kinderen. ZorgWelzijn.
https://www.zorgwelzijn.nl/jeugdzorg/nieuws/2015/7/armoede-beinvloedt-leerprestaties-kinderen2661986w/
16
SER (2017). Opgroeien zonder armoede.
17
Rekenkamer west-brabant (2017). Onderzoek armoedebeleid gemeente Roosendaal.
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BESTAANDE VOORZIENINGEN
C URATIEF :
-

-

-

Regeling Schoolbijdrage Voortgezet Onderwijs: tot een inkomen van 120% van het minimum wordt er
€150,- per jaar per kind verstrekt bedoeld voor schoolmateriaal. Deze regeling is alleen voor kinderen
die naar de middelbare school gaan. Op deze manier houdt de gemeente Roosendaal rekening met het
verschil in kosten van kinderen op de basisschool en kinderen op de middelbare school. Deze regeling
is onlangs geoptimaliseerd. Het was zo dat de uitkeringscyclus van de gemeente aansloot op die van
het Rijk en niet op het schooljaar. Waar het schooljaar in september begint vindt de uitbetaling van de
regeling meestal plaats omstreeks april van het jaar daarop. Dit betekent dat ouders de kosten lange
tijd moeten voorschieten; een onwenselijke situatie. Door het benodigde budget ad € 52.000,- ook voor
het schooljaar 2017-2018 te reserveren uit het huidige budget, is het nu mogelijk om de uitbetaling
veel verder naar voren te halen zodat het beter aansluit bij de behoefte van de doelgroep.
Terugdringen van onderwijsachterstanden middels de garantie dat kinderen naar de peuterspeelzaal
kunnen. Om dit te borgen bestaan er verschillende regelingen:
 Kostwinnersregeling: Peuteropvang wordt gesubsidieerd door het Rijk middels een
kinderopvang toeslag. Met ingang van 2017 is er voor de groep ouders die niet in aanmerking
komt voor de kinderopvangtoeslag van de belastingdienst een eenverdienersregeling
ingevoerd; er geldt een gereduceerd tarief voor maximaal 5uur peuteropvang in de week.
Afhankelijk van de hoogte van het inkomen wordt er om een bijdrage per kind gevraagd. Voor
huishoudens met een inkomen onder de €27.946 wordt er per kind een bijdrage van €125,per jaar gevraagd. De regeling loopt via de peuteropvang-aanbieders. Middels deze regeling
wordt gehoor gegeven aan één van de aanbevelingen uit het rekenkamerrapport: een
algemene vergoeding voor de kosten voor peuterspeelzalen.
 Vergoeding eigen bijdrage peuteropvang: richt zich op ouders van geïndiceerde peuters die de
eigen bijdrage peuteropvang niet kunnen betalen.
 Aanvullende vergoeding peuterspeelzaal: mochten bovenstaande regelingen met betrekking
tot de peuterspeelzaal niet volstaan kan er een beroep gedaan worden op de aanvullende
vergoeding peuterspeelzaal. De jaarlijkse ouderbijdrage per kind bedraagt €250,-.
Stichting Leergeld: stichting Leergeld Roosendaal wil voorkomen dat kansarme kinderen uit de
gemeente Roosendaal in de leeftijd van 4 tot 18 jaar sociaal/maatschappelijk buitengesloten worden.
Huishoudens met een inkomen onder 120% van het sociaal minimum komen in aanmerking voor de
hulp van de stichting die erop gericht is schoolkosten voor ouders van armoedegezinnen draaglijk te
maken. Hierbij kun je denken aan schoolbenodigdheden, schoolkamp en excursies. Waar behoefte is
aan een computer of fiets wordt ook geholpen. Voordat stichting Leergeld hulp biedt gaan zij op
huisbezoek. Indien nodig verwijzen zij ook door naar anderen: stichting Paul, stichting Jarige Job,
Jeugdcultuurfonds, de noodbank en schuldhulpverlening.

P REVENTIEF :
-

Terugdringen van onderwijsachterstanden en schooluitval middels de inzet van leerplichtambtenaren.
Consultatiebureau: startcondities van kinderen met een Vroegschoolse en Voorschoolse Educatie (VVE)
indicering verbeteren zodat ze goed mee kunnen in het basisonderwijs.
Instapje/ Opstapje: ouders van kinderen met een VVE indicering krijgen begeleiding van Kober.
Preventieprojecten uit Kindpakket:
 Het financieel spreekuur bij het ROC: de Kredietbank West-Brabant begeleidt HBO stagiaires
bij het houden van een financieel spreekuur in het ROC. Verder wordt er klassikaal gesproken
met de jongeren over hoe ze denken over geld en hoe ze ermee omgaan.
 MoneyWays, een aangepast lesprogramma over omgaan met geld voor scholieren van de
middelbare school. Studenten gaan met scholieren in Roosendaal in gesprek over omgaan met
geld. Het programma richt zich op de preventie van armoede en schulden door het verhogen
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-

-

-

-

van financieel bewustzijn en weerbaarheid en het vergroten van de kennis over omgaan met
geld. Het programma wordt aangeboden in 40 tot 50 klassen binnen voortgezet en middelbaar
beroepsonderwijs.
 Er is een aangepast lesprogramma ontwikkeld voor het praktijkonderwijs, een lesprogramma
dat aansluit bij deze doelgroep. Dit programma genaamd “omgaan met geld” zal op het
praktijkonderwijs geïntegreerd worden in het bestaande lesprogramma en zal gedurende de
hele schoolperiode benadrukt worden.
Don Bosco: Don Bosco profileert zich als ‘preventiehuis’ door speciale begeleiding te bieden aan
kinderen en jeugdigen. Ze organiseren tal van activiteiten voor kinderen die tijdelijk extra aandacht of
begeleiding nodig hebben. De oorzaken hiervan lopen vaak uiteen. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat
kinderen gedragsproblemen vertonen, omdat ze achterlopen in hun ontwikkeling of omdat er
spanningen zijn in de thuissituatie. Samen met zowel het kind als het gezin helpt Don Bosco als er
problemen zijn bij de opvoeding of bij het opgroeien. Alle kinderen en ouders kunnen bij Don Bosco
terecht. De kosten voor de begeleiding van Don Bosco worden betaald door de gemeente Roosendaal.
Dit betekent dat ouders alleen een onkostenvergoeding hoeven te betalen voor de aanschaf van
drinken, speel- en knutselmateriaal. Dit komt neer op een bescheiden bedrag van €0,50 per middag.
Leerbedrijf Roosendaal: Het ROC West-Brabant en het Kellebeek college leiden studenten breed op
waardoor de afstand tot de arbeidsmarkt wordt verkleind.
Het Taalpunt: Het Taalpunt in Kalsdonk is een initiatief van de Bibliotheek VANnU en WijZijn Traverse.
Men kan hier terecht voor advies over een passende (digi-)taalcursus, overzicht van aanbod in de wijk
en aanmelding als vrijwilliger.
Taalmaatjes: via Humanitas en Vluchtelingenwerk bieden taalmaatjes hulp bij het leren van de
Nederlandse taal. Waar Vluchtelingenwerk zich focust op statushouders richt Humanitas zich ook op
autochtone laaggeletterden.
Individuele studietoeslag: het werkplein kan een individuele studietoeslag toekennen aan mensen die
studeren waarvan is vastgesteld dat ze niet het minimumloon kunnen verdienen.

AANVULLENDE MAATREGELEN
C URATIEF :
Er zou een voorziening moeten komen voor jongeren met schulden en een studiebeurs. In Tilburg draait op het
moment een succesvol project genaamd Fix Up Your Life. Het project Fix Up Your helpt jongeren de regie over
hun leven weer te herpakken, en werkt samen met de jongeren aan het ordenen en hanteerbaar maken van de
schuldsituatie. Om dit voor elkaar te krijgen hebben het ROC Tilburg, jongerenwerk R-newt en de gemeente
Tilburg de handen ineen geslagen. Professionals vanuit het ROC verwijzen jongeren door en via presentaties
tijdens lessen kunnen jongeren zichzelf aanmelden. De jongeren krijgen vervolgens vier avonden training bij
jongerenwerk R-newt. De jongerenwerkers ondersteunen hen met intensieve individuele begeleiding. Na dit
traject stromen de jongeren die dat nodig hebben in bij schuldhulpverlening van de gemeente Tilburg, waar drie
medewerkers hen een traject op maat kunnen bieden. Deze aanpak is vertaalt naar de Roosendaalse situatie
middels het pilotproject Jongeren SchuldenVrij. Het financieel spreekuur van het ROC zal fungeren als vindplaats,
de jongerenwerkers van BOOST zullen vervolgens de individuele begeleiding op zich nemen.
In de probleemschets komt naar voren dat onderwijs, ook voor volwassenen, de kans op duurzame uitstroom
vergroot. Op het moment gaat werk voor studie bij het Werkplein. Met het oog op de toekomst zal deze focus
in sommige gevallen verlegd moeten worden richting studie. Daarbij is een weloverwogen afstemming nodig
tussen de leertrajecten die worden aangeboden en de vraag van de regionale arbeidsmarkt. Ook duale trajecten
(combinatie van werk en opleiding) moeten gestimuleerd worden.

P REVENTIEF :
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De onderwijsinstanties zelf worden nog niet veel betrokken bij het armoedebeleid. Dit terwijl het onderwijs een
steeds grotere kostenpost blijkt, mede door de toenemende rol van ICT in deze sector. Wanneer minder
vermogende huishoudens dit niet kunnen bekostigen moeten zij bij school aan durven kloppen. De school kan
ze dan zo nodig doorverwijzen naar andere instanties (zoals stichting Leergeld) ter ondersteuning. Echter ook
wanneer ouders of leerlingen niet uit zichzelf met een hulpvraag komen is er een belangrijke rol voor de school
weggelegd. Dit omdat juist zij intensief en langdurig contact hebben met kinderen. Dat hier een schat aan
informatie ligt blijkt ook uit het feit dat (praktijkonderwijs)docenten van het Davinci College twee keer per jaar
op huisbezoek gaan bij hun leerlingen. Scholen moeten zodoende een belangrijke signalerende, informerende
en doorverwijzende rol krijgen. Deze moet concreet worden uitgewerkt: het onderwijspersoneel moet
handzame informatie krijgen met betrekking tot wat zij zelf kunnen doen en hoe zij kunnen doorverwijzen.
Tegelijkertijd dient ervoor gezorgd te worden dat de signalen uit het onderwijs adequaat worden opgepakt zodat
de docent niet de last op zijn of haar schouders krijgt.
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4. WONEN
Betaalbare woningen van goede kwaliteit zijn cruciaal in de bestrijding van armoede. Een degelijke betaalbare
woning heeft direct invloed op het budget (vaak lagere energiekosten), welzijn en de gezondheid van het
betreffende huishouden. En laten huishoudens met een kleine portemonnee nu juist degene zijn waarvoor het
lastig is een betaalbare woning van goede kwaliteit te bemachtigen 18 . Landelijk gezien zijn 7 op de 10
huishoudens met een laag inkomen afhankelijk van sociale huurwoningen, van de huishoudens met een
langdurig laag inkomen betreft dit zelfs 8 op de 10. Het zijn de huishoudens met een (langdurig) laag inkomen
die vaak ontevreden zijn over hun woning; te klein (20%) en slecht onderhouden (25%)19.
Ten tijde van de economische crisis is het aantal huisuitzettingen per jaar in Nederland enorm toegenomen.
Gelukkig is deze trend inmiddels doorbroken20. Onderstaande tabel laat zien dat ook in Roosendaal de afgelopen
jaren (ten opzichte van 2014) het aantal huisuitzettingen is afgenomen. Het aantal huisuitzettingen ligt echter
nog altijd hoger dan in 2012 en 2013 het geval is geweest.
Tabel 4. Cijfers huisuitzettingen Roosendaal Allee Wonen

Indicator
Aantal huurwoningen waarbij huisuitzetting plaats
vond (totaal)
Naar reden
Huurachterstand
Hennepkwekerij
Onderhuur
Overlast
Parkeerplaats/garage

2010
35

2011
52

2012
26

2013
22

2014
65

2015
39

2016
35

22
3
5
5
0

32
7
10
3
0

16
2
3
5
0

19
1
1
1
0

38
5
8
13
1

28
2
6
2
1

28
2
3
2
0

Huisuitzettingen door bedreigende schulden waren lange tijd een signaal van meer of andere problematiek op
de verschillende levensdomeinen. Echter het tegenovergestelde kan ook het geval zijn; doordat mensen in de
financiële problemen raken en daardoor hun huis (dreigen te) verliezen, komen zij ook in de problemen op het
gebied van andere leefdomeinen. Sociale netwerken gaan kapot, kinderen verliezen hun vertrouwde omgeving,
een andere woning vinden is heel moeilijk en mensen worden afhankelijk van hulp van vrienden en bekenden
of van hulpverlening. Het voorkomen van huisuitzettingen is dan ook erg belangrijk. Investeren in het
voorkomen van uitzettingen betekent winst voor alle betrokken partijen. De gemiddelde kosten van een
huisuitzetting bedragen tussen de €5.000,- en €9.000,-. Deze kosten omvatten onder andere
deurwaarderskosten, gerechtskosten, de feitelijke uitzetting, afvoer en/of opslag van de boedel, weer verhuur
klaar maken van de woning en gederfde huurinkomsten. De kosten van uitzetting komen in principe voor
rekening van de huurder, maar vaak kan zij of hij dit niet betalen. Zolang de huurder de kosten niet betaalt,
draait de verhuurder voor alle kosten op21.

BESTAANDE VOORZIENINGEN
C URATIEF :
-

Steunfonds huisuitzettingen: huishoudens die wachten op (de toekenning van) hun uitkering zitten een
periode zonder inkomsten. Zodoende kan een huurachterstand ontstaan of oplopen. Om in deze
gevallen huisuitzetting te voorkomen kent het steunfond huisuitzettingen een overbruggingsfunctie.

18

Gemeente Kortrijk (2013) Armoedebestrijdingsplan Kortrijk
CBS (2015). Armoede en sociale uitsluiting.
20
Aedes (2016). https://www.aedes.nl/feiten-en-cijfers/bewoners/hoeveel-huisuitzettingen-zijn-er-perjaar/expert-hoeveel-huisuitzettingen-zijn-er-per-jaar.html
21
Divosa Handreiking Voorkomen huisuitzettingen
19
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P REVENTIEF :
-

-

-

-

AlleeWonen: wanneer de huurder tegen een huurachterstand van één maand aanloopt gaat iemand
van AlleeWonen op huisbezoek. Zij staan open voor een betalingsregeling, ze stellen echter wel één
voorwaarde: de huurder moet zich melden bij de schuldhulpverlening. Na afloop van een intakegesprek
bij de schuldhulpverlening krijgen zij een bewijs mee zodat de betalingsregeling getroffen kan worden.
Woonconvenant met AlleeWonen, Stadlander, stichting WSG, Huurdersadviesraad Roosendaal (Allee
Wonen) en Huurdersvereniging Geertruidenberg: Het aanbieden van voldoende betaalbare
huurwoningen voor mensen met een laag inkomen vormt de belangrijkste pijler van het sociaal
huurbeleid. De gemeente en de corporaties hebben hiertoe in 2014 de volgende vier doelstellingen
geformuleerd: behoudt van voldoende betaalbare voorraad, een gerichter toewijzingsbeleid, het
beperken van de woonlasten en het voeren van preventief beleid (steunfonds huisuitzettingen).
Maatwerkfonds Duurzame Start Kwetsbare Inwoners (DSKI): dit fonds is een oplossing voor de gehele
groep kwetsbare personen die wil starten op de woningmarkt, maar hier niet voldoende middelen voor
heeft. Denk hier met name aan personen die uit een intramurale setting komen. Het fonds heeft een
duidelijke overbruggingsfunctie; op het moment dat iemand dakloos is of dreigt te worden is er zo snel
mogelijk een woonruimte nodig om een stabiele uitkeringssituatie en de juiste begeleiding te kunnen
organiseren. Dit fonds kan worden aangewend om de eerste maand huur en borg te betalen zodat de
kwetsbare persoon in kwestie de tijd heeft om goed uit de startblokken te komen.
Abbeyfieldhuys: het Abbeyfieldhuys is een plek waar alleenstaande 55-plussers die behoefte hebben
aan het wonen in een woongroep terecht kunnen. Op deze manier kunnen zij hun sociaal isolement
doorbreken of voorkomen. De gemeente subsidieert Groenhuysen voor het bieden van collectieve zorg
en ondersteuning op het gebied van begeleiding en huishoudelijke hulp aan de bewoners van het
Abbeyfieldhuis alsmede voor de inloopfunctie in het Abbeyfieldhuis waar inwoners terecht kunnen
voor informatie, advies en lichte ondersteuning op het gebied van de GGZ.

AANVULLENDE MAATREGELEN
P REVENTIEF :
-

Magic Mix projecten: wooncomplexen waar verschillende doelgroepen (tijdelijk) gemengd wonen.
Steeds meer groepen zoeken een plek op de markt voor sociale huurwoningen, zoals arbeidsmigranten,
vergunninghouders, studenten, uitstromers uit intramurale instellingen, jongeren en expats. Deze
groepen zijn gebaat bij een tijdelijke oplossing. De Magic Mix verwijst naar de mix van sociaal sterk en
sociaal zwak bij elkaar (bijvoorbeeld studenten en jonge statushouders).
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5. Gezondheid
Mensen in armoede hebben een slechtere gezondheid. Voor een aantal feitjes zie tekstvak 5. Verklaringen voor
deze slechte gezondheid kunnen gevonden worden in 1. werkomstandigheden (zwaar en eventueel zelfs
gevaarlijk), 2. woonomstandigheden (slecht onderhouden), 3. sociale factoren (psychosociale stress door
financiële zorgen, minder sociale steun omgeving) en 4. gedrag (roken, voeding en beweging) 22. Met andere
woorden armoede maakt ongezond. Ongezond vergroot helaas ook de kans op armoede; een slechte
gezondheid brengt veel kosten met zich mee en belemmert participatie in de samenleving. Arbeidsparticipatie
of onderwijsparticipatie maar ook deelname aan sport-, cultuur- en vrijetijdsactiviteiten kunnen door een
slechte gezondheid worden bemoeilijkt. Hier kan dus gesproken worden van een vicieuze cirkel. Om deze te
doorbreken moet er op het gebied van gezondheid voor een tweesporenbeleid gekozen worden. Enerzijds is het
belangrijk dat armoede niet ongezond mag maken. Anderzijds moet ervoor gezorgd worden dat de zieken onder
ons niet in een armoedesituatie terecht komen. Zij moeten, naar eigen kunnen, mee blijven doen in de
maatschappij.
Tekstvak 5. Feitjes gezondheid en armoede

Een aantal feitjes op een rij:







Mensen in de laagste inkomensklasse voelen zich minder gezond, hebben vaker langdurige
beperkingen en vaker één of meer chronische aandoeningen.
Overgewicht en roken is oververtegenwoordigd in de lage inkomensklasse.
Er zijn grote verschillen in gezonde levensverwachting tussen verschillende inkomensklassen:
mannen in de laagste inkomensklasse leven 17,9 jaar korter in goed ervaren gezondheid, 13,8 jaar
korter zonder beperkingen en 9,4 jaar korter zonder chronische aandoeningen. Voor vrouwen zijn
de verschillende nagenoeg gelijk.
In arme gezinnen blijken heel weinig kinderen veilig gehecht te zijn.
Armoede in het gezin blijkt een belangrijke risicofactor voor kindermishandeling te zijn.

Zorgkosten drukken zwaar op de portemonnee van armen. Zij die het minder breed hebben stellen de kosten
voor de dokter en medicatie uit. Met als gevolg dat hun gezondheid achteruit gaat en dat ze in de toekomst
wellicht intensievere en duurdere zorg nodig hebben. Het beleid moet zich er op toeleggen dat armen geen
(financiële) aanleiding hebben om zorg te mijden.
Het bereiken van de volwassen leeftijd van 18 jaar is voor alle jongeren een belangrijke gebeurtenis. Maar lang
niet altijd een leuke. Sommige jongeren hebben als gevolg van een achtergrond in bijvoorbeeld de jeugdzorg
een achterstand opgelopen die hen belemmert; ze beginnen met een achterstand aan hun volwassen leven.
Arme gezinnen hebben meer kans dan andere gezinnen om met een maatregel in het kader van de bijzondere
jeugdzorg te worden geconfronteerd. Onderzoek wijst ook op een hoog percentage plaatsingen als eerste
maatregel en op een relatief hoge leeftijd van de betrokken kinderen 23.
Op het moment wordt er een nieuwe gezondheidsnota opgesteld. Hier zal waar mogelijk aansluiting bij worden
gevonden. Deze gezondheidsnota heeft de volgende speerpunten:

22
23

http://www.pharos.nl/documents/doc/vrouwen_gezondheid_en_etniciteit%20ppt2010.pdf
Het verband tussen armoede en bijzondere jeugdzorg: een onderzoek dat tot dialoog oproept.
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-

Bevorderen gezonde leefstijl jongeren: aandachtspunten hier zijn gezond gewicht, verantwoord
alcoholgebruik en mentale weerbaarheid.
Vitaal oud worden: aandachtspunt hier is de bestrijding van isolement.
Gezondheidsbescherming: inperking van gezondheidsrisico’s waar inwoners aan worden blootgesteld.

Zoals hierboven reeds geschetst hebben mensen in een lage inkomensklasse een grotere kans om in de
doelpopulatie van deze gezondheidsnota te vallen. Interventies gericht op armoedebestrijding, en zeker binnen
het leefdomein Gezondheid, kunnen dan ook direct van invloed zijn op deze thema’s.

BESTAANDE VOORZIENINGEN
C URATIEF :
-

-

Collectieve ziektekostenverzekering: voor de collectieve zorgverzekering hanteert de gemeente
Roosendaal een ruime inkomensgrens. Tot een inkomen van 120% van het minimum kan men gebruik
maken van de collectieve zorgverzekering. Via deze collectieve ziektekostenverzekering zijn mensen
ook verzekerd voor de eigen bijdrage die gevraagd wordt voor de Wmo.
Voedselbank: de voedselbank van stichting Goed Ontmoet stelt zich ten doel zoveel mogelijk
voedselverspilling te voorkomen door overtollig goed voedsel gratis ter beschikking te stellen aan hen
die het door welke omstandigheden ook op enig moment niet kunnen betalen.

P REVENTIEF :
-

-

-

Wmo: De huishoudelijke hulp in de gemeente Roosendaal is een maatwerkvoorziening (Hbhplus).
Hiervoor hoeft geen eigen bijdrage te worden betaald. Ook voor de Wmo-maatwerkvoorziening
begeleiding is de eigen bijdrage afgeschaft. Op deze manier worden deze preventieve voorzieningen zo
laagdrempelig mogelijk gemaakt. MEE en KBO bieden cliëntenondersteuning bij het aanvragen van een
Wmo-voorziening.
Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) in Kalsdonk: de JOGG-regisseur faciliteert het proces voor lokaal
succes. Met advies, coaching en materiaal worden onder andere initiatieven uit de gemeente met
elkaar verbonden. Met als doel intensieve publiek-private samenwerkingen tot stand brengen die de
omgeving van jongeren beetje bij beetje veranderen: de gezonde keus wordt weer normaal.
Mantelzorgondersteuning: MEE West Brabant biedt ondersteuning aan mantelzorgers, ook bij het
mantelzorgpunt Roosendaal van Groenhuysen kunnen mantelzorgers terecht voor ondersteuning.

AANVULLENDE MAATREGELEN
C URATIEF :
-

-

Landelijk zijn van kracht de wet uitstroom bijstandsgerechtigden (wub) en verbetering
wanbetalersmaatregelen. De verbetering wanbetalersmaatregelen heeft de boetes voor
betalingsachterstanden bij de zorgverzekering verlaagt en maakt het mogelijk voor wanbetalers om op
een aanvullende zorgverzekering over te gaan. Zij moeten dan wel eerst een betalingsregeling treffen.
De wub is een regeling waarbij wanbetalers bij zorgverzekeringen die in de bijstand zitten (financiële)
ondersteuning krijgen. Zo kunnen ze geholpen worden een betalingsregeling te treffen. Het bieden van
deze ondersteuning is een taak van de gemeente. Indien het reeds aanbevolen vroegsignalerings traject
zijn doorgang vindt kan het bieden van deze (financiële) ondersteuning aan dit traject gekoppeld
worden. Mensen met betalingsachterstanden bij zorgverzekeraars worden in beeld gebracht middels
vroegsignalering. Zodoende kan de juiste (financiële) ondersteuning aan deze mensen geboden
worden.
Schuldenproblematiek en gezondheidsklachten gaan vaak hand in hand. Zaak is dat betrokken
professionals (artsen, wijkverpleegkundigen en schuldhulpverleners) hiervan op de hoogte zijn. Oog
voor de samenhang moet ertoe leiden dat mensen die financiële stress ervaren indien nodig
gecombineerde trajecten doorlopen; trajecten waarin zowel wordt gewerkt aan de aanpak van
schulden als de verbetering van de gezondheid. De armoederegisseur kan hierin een belangrijke rol
28

spelen; creëren van bewustzijn bij de professionals, ze voorzien van tips en tricks hoe de situatie van
de patiënt/cliënt integraal in kaart te brengen en ze bovendien op de hoogte te stellen van de
doorverwijsmogelijkheden.
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6. VRIJE TIJD
Armoede veroorzaakt sociale uitsluiting op financiële gronden. Armen kunnen bijvoorbeeld niet deelnemen aan
sport-, cultuur- en vrijetijdactiviteiten. Dit zorgt ervoor dat armen in een sociaal isolement kunnen geraken of
dat het sociale netwerk waar zij over beschikken zelf ook tot de kwetsbare groep behoren. Wil het sociale
netwerk armen vooruit helpen, dan dienen bruggen geslagen te worden naar mensen buiten de eigen sociale
groep. Veel kwetsbare groepen zijn juist niet in staat om die bruggen te slaan24. Een belangrijke oorzaak hiervan
is dat armen op financiële gronden worden uitgesloten deel te nemen aan sport-, cultuur- en
vrijetijdsactiviteiten. Ook hier stuiten we weer op een vicieuze cirkel. Beleid moet zich dan ook richten op het
bereikbaar maken van sport-, cultuur- en vrijetijdactiviteiten voor mensen die in armoede leven. Zo kan sociale
uitsluiting worden tegengegaan, sociaal isolement doorbroken. Voorbeelden zijn te vinden in tekstvak 6.
Sport is een belangrijk bindmiddel; het brengt mensen letterlijk en figuurlijk bij elkaar. Dat maakt sport kansrijk
op het gebied van onder meer armoedebestrijding. Sport brengt mensen uit alle lagen van de samenleving
samen en biedt zodoende mogelijkheden tot sociale mobiliteit. Daarnaast is het goed voor de gezondheid. Door
sporten toegankelijk te maken voor mensen die in armoede leven kan er preventief aan de gezondheid (zowel
fysiek als mentaal) gewerkt worden.
Voor een goede gezondheid van kinderen is sporten en bewegen belangrijk. Kinderen die voldoende sporten en
bewegen hebben minder kans op gezondheidsklachten. Uit het onderzoek blijkt een significant en positief effect
van sportdeelname op psychologische en sociale gezondheidsmaten, zoals onder andere meer zelfwaarde,
betere sociale vaardigheden, minder depressieve symptomen, meer vertrouwen en meer competenties25.
Ook deelname aan cultuuractiviteiten heeft voordelen voor de ontwikkeling van kinderen. Zo is aangetoond dat
culturele en kunstzinnige activiteiten onder andere kunnen bijdragen aan concentratie en werkgeheugen,
emotionele intelligentie en het verwerken van negatieve ervaringen 26.
Tekstvak 6. Voorbeelden bevordering participatie sport- cultuur- en vrijetijdactiviteiten onder armen

Voorbeeld: sport en cultuurfonds
In Hengelo hebben ze een sport en cultuurfonds waar zowel kinderen als volwassenen aanspraak op kunnen
maken. Voor lidmaatschap van de bibliotheek, sportieve en culturele activiteiten e.d. kan een bijdrage
worden aangevraagd. Deze bijdrage bedraagt maximaal €110,- per persoon.
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Engbersen G.B.M. (2003). De armoede van sociaal kapitaal. ESB, 88e jaargang, nr. 4398, pagina D12.
Collard D. Sportstimulering bij kinderen niet alleen om fysieke gezondheid te verbeteren maar ook om
psychologische en sociale gezondheid te verhogen.
http://www.mulierinstituut.nl/media/vakpers/sportexpert/sportstimulering-bij-kinderen-niet-alleen-omfysieke-gezondheid-te-verbeteren-maar-ook-om-psychologische-en-sociale-gezondheid-te-verhogen/
26
Roest, van der J.W., Scholten, V. en Elling A. (2016). Veelbetekenende kansen, Een kwalitatief onderzoek naar
de bijdrage van het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds door de ogen van kinderen.
25

30

BESTAANDE VOORZIENINGEN
C URATIEF :
-

-

-

Stichting Paul: huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum komen in aanmerking
voor de mogelijkheden die stichting Paul biedt om kinderen deel te laten nemen aan sportactiviteiten.
Het maximale bedrag voor contributie en sportattributen dat wordt uitgekeerd is € 225,-.
Jeugdcultuurfonds: gemeentelijke (subsidie)bijdrage aan fondsen die zich inzetten om kinderen uit de
doelgroep te kunnen laten deelnemen aan cultuur gerelateerde activiteiten. Huishoudens met een
inkomen tot 120% van het sociaal minimum komen in aanmerking voor deze regeling.
Stichting Jarige Job: Stichting Jarige Job geeft een verjaardagsbox ter waarde van € 35,-.

P REVENTIEF :
-

-

-

Speel- en Leerhuis: Iedere woensdagmiddag verzorgt het Speel- Leerhuis activiteiten voor de kinderen
uit de wijk aan de Westrand. Ieder kind tussen 4 en 12 jaar (basisschool) is van harte welkom om deel
te nemen aan de middagen. Er wordt een gevarieerd programma aangeboden. Dit kan bestaan uit
spelletjes, knutselen, buiten spelen, bezoek van gasten, en uitstapjes naar leuke, leerzame plekken in
Roosendaal. De kosten bedragen €0,50 per middag.
Groenhuysen en het st Elisabeth: hebben een stimuleringsbudget ontvangen om zicht meer open te
stellen voor de wijk. Activiteiten die binnenshuis worden georganiseerd zijn zodoende ook toegankelijk
voor andere wijkbewoners.
Buurtkamers in Heerle en Wouwse Plantage, koffietijd Langdonk en inloop dagbesteding Wouw: hier
kunnen met name ouderen mensen terecht voor een bakje koffie en een praatje.

AANVULLENDE MAATREGELEN
C URATIEF :
Het rekenkamerrapport merkt op dat er geen tegemoetkoming is voor sportieve en/of sociaal-culturele
activiteiten aan volwassenen. Het is zodoende de moeite waard te onderzoeken of lid worden van een (sport)
vereniging mogelijk is op basis van wederkerigheid. Actief gratis sporten bij een voetbalvereniging, in ruil voor
werkzaamheden bij de club. Doel is netwerk vergroten van de kandidaat en deelname aan de maatschappij, het
draagt ook bij aan gezondheid; meedoen is gezond! Voor de vereniging is de meerwaarde de werkzaamheden
die uitgevoerd worden.
In de gemeenten Halderberge, Etten-Leur en Moerdijk beidt het Werkplein Hart van West-Brabant mensen met
een inkomen tot de 120% bijstandsnorm de mogelijkheid maatschappelijk te participeren via de webshop
Meedoen. Hier kan met voor een bedrag van € 200,- verschillende sportieve en culturele activiteiten uitkiezen.
Hierbij valt te denken aan: een abonnement op de sportschool, danslessen of deelname aan een cursus. Dit
bevordert de maatschappelijke participatie van volwassenen. Ook in Roosendaal kan het Werkplein deze
webshop aanbieden. Dit zal de maatschappelijke participatie van volwassenen in een armoedesituatie ten goede
komen. Het vult een duidelijk hiaat in het huidige Roosendaalse armoedebeleid.
Niet alle ouderen beschikken over de digitale vaardigheden om effectief deel te nemen aan de webshop
Meedoen. Omdat dit wel een belangrijke risicogroep is die de gemeente goed wil bedienen zal er voor deze
groep een andere aanpak worden opgezet. Deze werkwijze zal aansluiting vinden bij de aanpak van
eenzaamheid.
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WERKWIJZE
Bij het voeren van effectief integraal armoedebeleid is communicatie essentieel voor het slagen hiervan.
Communicatie in dezen kan worden onderverdeeld in twee belangrijke componenten, namelijk: 1. Optimale
samenwerking tussen de verschillende samenwerkingspartners, en 2. Communicatie die die aansluit bij de
doelgroep. Deze twee componenten worden hieronder verder toegelicht en uitgewerkt.

1. OPTIMALE SAMENWERKING TUSSEN DE VERSCHILLENDE SAMENWERKINGSPARTNERS
Inherent aan het voeren van integraal beleid is dat de gemeente dit niet alleen af kan, maar is aangewezen op
samenwerkingspartners. Denk bijvoorbeeld aan de woningbouwcorporaties als het gaat om wonen, maar ook
aan een breed pallet aan instellingen op gebied van onderwijs, (verslavings)zorg, welzijn & maatschappelijk
werk, charitatieve organisaties etc. Veel organisaties spelen of kunnen een rol spelen bij armoedebestrijding.
Dit netwerk bestaat in feite al en veel organisaties weten elkaar goed te vinden. De gemeente heeft hierbij een
stimulerende en faciliterende rol om het netwerk uit te breiden (met eventuele nieuwkomers, denk hier
bijvoorbeeld aan het betrekken van onderwijsinstellingen en het Werkplein 27 ) en te ondersteunen bij het
vervullen van hun rol. Middels dit document is er overzicht van de bestaande voorzieningen. Zaak is dat
samenwerkingspartners elkaar op de hoogte houden van (wijzigingen in) het aanbod van regelingen en
voorzieningen. Dit zodat zij, indien de situatie van een cliënt daarom vraagt, naar de juiste instanties kunnen
doorverwijzen. Dit betekent in eerste instantie dat ze met een brede blik naar de cliënt behoren te kijken. Zoals
beschreven in de eerder genoemde regelingen-check (p. 15). Armoede moet onderdeel worden van de
signaleringsfunctie van alle relevante professionals (HbH, onderwijs, maatschappelijk werk, GGZ etc.). Zo moet
bijvoorbeeld de financiële situatie onderdeel worden van het keukentafelgesprek bij jeugd- en wmo
professionals. Een warme overdracht is nodig om de doorverwijzing te laten slagen. Over de signalering en
doorverwijzing moeten heldere afspraken gemaakt worden door de verschillende samenwerkende partners.

2. AANSLUITEN BIJ DE DOELGROEP
Het niet-gebruik van voorzieningen kent verschillende oorzaken. Enerzijds is armoede vaak nog een moeilijk
bespreekbaar onderwerp. Drempels wegnemen om gebruik te maken van voorzieningen op dit gebied, begint
dan ook met het bijstellen van de beeldvorming: armoede is geen schande. We spreken hier echter over een
culturele verandering die moet plaatsvinden. Als gemeente kun je dit proces proberen te beïnvloeden maar heb
je zeker niet de regie in handen.
Anderzijds wordt een deel van het niet-gebruik van voorzieningen veroorzaakt door onbekendheid; men weet
niet wat er aan voorzieningen beschikbaar is. Niet-gebruik van bestaande voorzieningen kan terug worden
gedrongen door enerzijds meer in te zetten op voorlichting en bovendien deze voorlichting zo in te richten dat
deze aansluit bij de doelgroep.
Dan blijft de vraag hoe je communicatie over bestaande voorzieningen en een website als WegWijs aan kan
laten sluiten bij de doelgroep. In de communicatie moet er rekening gehouden worden met het feit dat leven in
armoede leidt tot stress en dagelijkse zorgen. Stress maakt dat we slechtere keuzes maken, meer op korte
termijn denken en minder goed informatie verwerken. In een situatie van stress laten we ons meer leiden door
de omstandigheden dan door rationele afwegingen. Als de omgeving niet is ingericht op het maken van de juiste
keuze, gaat het snel mis. De cognitieve inspanning die onder druk van dagelijkse stress nodig is om bijvoorbeeld
een aanvraagformulier in te vullen, wordt dan al gauw te veel. Dat leidt tot de paradoxale situatie dat juist
mensen die in armoede leven meer moeite hebben met het aanvragen van de voorzieningen waar zij baat bij
hebben. De psychologische factoren die het gebruik van voorzieningen waar mensen recht op hebben en
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Beide instellingen die volgens het rekenkamerrapport: Onderzoek Armoedebeleid gemeente Roosendaal nog
te weinig betrokken zijn bij het armoedebeleid.
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bovendien gebaat bij zijn belemmeren kunnen worden overkomen door deze voorzieningen MAST-proof aan te
bieden. Het MAST acroniem staat voor: makkelijk, aantrekkelijk, sociaal en tijdsgebonden.
Makkelijk: Ambtelijk jargon, lastige formuleringen, maar ook het communiceren van veel informatie en
voorwaarden schrikt mensen af. Websites en formulieren zo beknopt en eenvoudig mogelijk maken helpt.
Verlaag het taalniveau naar A2. Ook ‘formulierenbrigades’ kunnen een bijdrage leveren. Het bieden van
persoonlijke hulp bij het doen van een aanvraag helpt.
Aantrekkelijk: ervoor zorgen dat een website en een formulier er zo uitzien dat je meteen aan de slag wilt en
kunt.
Sociaal: betekent aan rechthebbenden laten zien dat ze niet de enige zijn in zich in een armoedesituatie
bevinden en dat anderen in deze positie ook gebruikmaken van voorzieningen. Wanneer er inzicht is in gebruik
en niet-gebruik kan er een dergelijke boodschap verspreidt worden: ‘60% van de mensen met een laag inkomen
in uw wijk gebruikmaakt van voorziening x, y en z’. Dit is een krachtige boodschap om gebruik aan te moedigen.
Dat geldt des te sterker als erbij vertelt wordt wat het ‘anderen’ heeft oplevert en hoe ze dat doen.
Tijdsgebonden: Dit houdt in dat voorzieningen en informatie niet zomaar, op willekeurige momenten,
aangeboden moet worden. Het is effectiever als een aanbod gedaan wordt op een plaats en tijdstip dat iemand
er ‘open voor staat’. Bij kwijtschelding van gemeentelijke belastingen betekent dit dat het aanbod tegelijkertijd
met het versturen van de rekening voor de heffing gebeurt. Beter is natuurlijk als rechthebbenden geen rekening
ontvangen maar onmiddellijk de ‘verrekening’ aangeboden krijgen 28 . Een ander voorbeeld is de
informatievoorziening koppelen aan belangrijke life-events als scheidingen en ontslag. Deze gebeurtenissen
kunnen namelijk van invloed zijn op de aanspraak die mensen kunnen maken op voorzieningen. Nog beter zou
zijn dat de voorzieningen automatisch worden aangepast aan de inkomenssituatie wat het onnodig uitblijven
van toeslag of te lang uitbetalen van een niet meer toepasselijke toeslag voorkomt.
Door voorzieningen MAST-proof aan te bieden zal het gebruik onder de doelpopulatie toenemen. Het is hierbij
zaak om de wensen en capaciteiten van de verschillende doelgroepen goed in het achterhoofd te houden. Onder
de pensioengerechtigden moet er bijvoorbeeld rekening gehouden worden met de eventueel beperkte digitale
vaardigheden van deze mensen (en de beschroomdheid aanspraak te maken op financiële tegemoetkomingen
waar zij recht op hebben).
Ook de hulpverlening moet worden aangepast aan de doelgroep; dit zal de effectiviteit van deze dienstverlening
verbeteren. Inzichten uit de psychologie bieden hier handvatten. De psychologische wetenschap laat zien dat
armoede een negatieve invloed heeft op de cognitieve capaciteiten en het doenvermogen. De werkwijze van de
hulpverleners dient hierop aangepast te worden. Dit vraagt methodische lenigheid en vakmanschap. In de
Verenigde Staten is de methode Mobility Mentoring ontwikkeld. Hierin wordt rekening gehouden met de
chronische stress die armoede veroorzaakt. De methode is effectief gebleken. Zodoende wordt deze momenteel
vertaalt naar de Nederlandse context en op verschillen plaatsen getest. Zaak is dat deze ontwikkelingen op de
voet gevolgd worden. Daarnaast managen deze psychologische inzichten het verwachtingspatroon: een
armoedesituatie doorbreken is lastig en wellicht kunnen we niet verwachten dat eenieder in staat is tot
zelfredzaamheid. Zelfredzaamheid is zeker geen vanzelfsprekendheid. Meer informatie over de psychologische
invloed van armoede kunt u vinden in bijlage 1.

28

Doorn, van M., Geuns, van R., Laan, van der J. (2016). Armoedebestrijding: geen kwestie van rekenen maar
van psychologie, Hoe gemeenten niet-gebruik van inkomensvoorzieningen kunnen terugdringen, Tijdschrift voor
Sociale Vraagstukken.
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De (wetenschappelijke) inzichten uit dit hoofdstuk zullen worden meegenomen in de uitwerking van een
communicatieplan dat aansluit bij dit armoedebeleid. Dit communicatieplan zal vormgegeven worden door de
communicatieadviseurs van de gemeente Roosendaal.
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MONITORING EN EVALUATIE
Het rekenkamerrapport merkt terecht op dat het huidige armoedebeleid geen doelstellingen heeft
geformuleerd waarop monitoring en evaluatie kan plaatsvinden. Hierdoor heeft de gemeente niet in beeld of
het armoedebeleid de doelgroep bereikt en of de aanpak effectief is. Monitoring en evaluatie is essentieel: het
brengt in kaart of de getroffen voorzieningen armoede inderdaad aanpakken én bovendien geeft het
aanknopingspunten hoe het huidige beleid te optimaliseren. De kernvragen die je met een goed monitoring en
evaluatie systeem zou willen beantwoorden zijn de volgende:
-

Bereiken we de doelgroep met de getroffen voorzieningen?
Waarom bereiken we de doelgroep wel/niet?

-

Hebben de getroffen voorzieningen het gewenste effect?
Waarom hebben de getroffen voorzieningen wel/niet het gewenste effect?

BEREIK
De eerste set vragen, gericht op het bereik van de doelgroep van de getroffen voorzieningen, is meteen een
lastige. Zoals geconstateerd in het doelgroepen hoofdstuk heeft de gemeente Roosendaal niet de gehele
doelgroep in beeld. Dit heeft onder andere te maken met een relatief nieuwe ontwikkeling: de flexibilisering van
de arbeidsmarkt. Het aandeel werkende armen groeit (met name werknemers met flexibele
arbeidsovereenkomsten, werkenden met laagbetaalde deeltijdbanen en zzp’ers). Daarnaast is enkel het
inkomen geen betrouwbare bron (meer) om armoede in kaart te brengen. Ook mensen met een hoger inkomen
kunnen door de gevolgen van de financiële crisis en/of het plaatsvinden van ingrijpende life-events in financiële
moeilijkheden geraken. Naast deze nieuwe ontwikkelingen is armoede een gevoelig onderwerp wat het meten
ervan bemoeilijkt en de betrouwbaarheid van onderzoek beïnvloed. Het in kaart brengen van de doelgroep van
dit integrale armoedebeleid is zodoende een tijdrovende, kostbare taak. Daarbij blijft dat er vraagtekens gezet
kunnen worden bij de betrouwbaarheid van het onderzoek.
Om deze redenen wordt ervoor gekozen de doelgroep niet in kaart te brengen. Zodoende wordt het niet-gebruik
van de verschillende voorzieningen niet inzichtelijk. Dit hoeft echter niet te betekenen dat de vraag: Waarom
bereiken we de doelgroep wel/niet? niet van een antwoord kan worden voorzien. Een antwoord dat
beleidsmatig consequenties heeft en zodoende een kosteninvestering rechtvaardigt. Middels een kleinschalig
kwalitatief onderzoek kan antwoord op deze vraag worden gegeven. In het kader hiervan zullen, eens in de 2
jaar, mensen uit de doelgroep (met evenredige vertegenwoordiging van de subdoelgroepen gespecificeerd in
hoofdstuk 2) worden geïnterviewd. De uitkomst zal worden gebruikt om de communicatiestrategie optimaal
aan te laten sluiten op de (verschillende) doelgroep(en).

EFFECTIVITEIT
Het overkoepelende doel van dit integrale armoedebeleid is het terugdringen van het aantal huishoudens die
zich in een armoedesituatie bevinden. Zoals we in dit visiedocument aangeven gaat armoede niet alleen over
inkomensvraagstukken. Levensdomeinen interacteren; armoede is van invloed op verschillende
levensdomeinen en vice versa. Een integrale aanpak met oog voor de leefdomeinen Financiën, Werk, Onderwijs,
Wonen, Gezondheid en Vrije Tijd is zodoende nodig om het armoedevraagstuk effectief en in al haar
complexiteit aan te pakken. Om te bezien of het integrale beleid effectief is, is het van belang te kunnen zien of
de voorzieningen die worden ingezet ook daadwerkelijk hun doel bereiken. Idealiter moet dit effect doorsijpelen
naar de andere leefdomeinen; hét grote voordeel van een integrale aanpak. Causaliteit is helaas erg lastig aan
te tonen. Bovendien, is het per domein niet mogelijk het effect van de getroffen voorzieningen tezamen te
duiden. Dit omdat de koppeling tussen de indicatoren van deze specifieke domeinen en financiële indicatoren
niet gemaakt kan worden. Een simpel voorbeeld: de gemeente heeft bijvoorbeeld beschikking over het aantal
leerlingen dat jaarlijks uitvalt. Bij hoeveel van hen armoede hier (mede) de oorzaak van was is onbekend.
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Met deze beperkingen in het achterhoofd is ervoor gekozen enkel het aantal huishoudens in een
armoedesituatie structureel in kaart te brengen ter monitoring van de effectiviteit van het beleid. Dit aantal zal
gestaafd zijn op de volgende indicatoren:
-

Aantal huishoudens met een laag besteedbaar inkomen
Aantal huishoudens met kinderen met een laag besteedbaar inkomen
Aantal huishoudens met een huurachterstand van X aantal maanden
Aantal huishoudens met een betalingsachterstand bij de zorgverzekering van een X aantal maanden
Aantal huishoudens met een betalingsachterstand bij de energieleverancier van een X aantal maanden

Het is nu dus niet mogelijk om koppelingen te leggen tussen financiële armoedecijfers en de effecten daarvan
op de ontwikkelingen in andere leefdomeinen. Daarom is het zaak landelijke ontwikkelingen op dit gebied te
volgen, zoals de urban data centers van het CBS.
Op het niveau van output is het wel mogelijk ontwikkelingen te monitoren in de verschillende leefdomeinen
waarop wordt ingezet middels dit integrale armoedebeleid. Dit betekent dat er voor de aanvullende
voorzieningen een monitoringsplan wordt opgezet waarin het gebruik (bijvoorbeeld aantal personen dat gebruik
maakt van onlineschuldhulpverlening) en de mogelijke effecten hiervan worden opgenomen. De cijfers over het
gebruik: de zogenaamde ‘ouput’ zijn kwantitatief. Het verzamelen van de directe effecten kan op kwalitatieve
wijze; gebaseerd op de ervaringen van betrokken professionals. Deze onderzoekmethode kan tegelijkertijd
antwoord geven op de vraag hoe de specifieke voorziening te optimaliseren. Op deze manier kan geduid worden
welke factoren bijdragen aan het succes van een voorziening en/of welke juist niet. Deze factoren kunnen
eventueel weer meegenomen worden bij de ontwikkeling of optimalisatie van deze en andere voorzieningen
binnen het integrale armoedebeleid.
Met betrekking tot de reeds bestaande voorzieningen zullen nieuwe monitoringsafspraken worden vastgelegd
in de (vernieuwde) subsidiecontracten zodat ook hier het gebruik en de effecten van het gebruik gemonitord
kunnen worden.
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CONCLUSIE
Dit integrale armoedebeleid schets de ambities van de gemeente Roosendaal. Middels concrete aanbevelingen
geeft het de gemeente Roosendaal de mogelijkheid deze ambitie stap voor stap te verwezenlijken. Dit in
ogenschouw genomen zet de gemeente in op volgende speerpunten:
-

-

-

Het vangnet van inkomensondersteunende voorzieningen (zoals de bijzondere bijstand, het
kwijtscheldingsbeleid en de collectieve ziektekostenverzekering) is en blijft op orde.
Er wordt ingezet op de juiste mix van curatieve en preventieve voorzieningen met oog voor de
verschillende leefdomeinen: Financiën, Werk, Onderwijs, Wonen, Gezondheid en Vrije tijd.
De gemeente stimuleert en faciliteert de samenwerking tussen iedereen die een bijdrage kan leveren
aan de bestrijding van armoede en voorkomen van sociaal isolement. Dit beslaat een breed pakket aan
partners; van voetbalclub tot werkgever. Het voorliggend veld wordt hierbij versterkt: er wordt
geïnvesteerd in netwerkpartners die dichtbij de inwoners staan, drempels verlagen, snel en regelarm
handelen. We geven hierbij handelingsvrijheid aan professionals.
De gemeente draagt zorg voor de kennisoverdracht jegens ketenpartners; recentelijke
wetenschappelijke inzichten met betrekking tot armoedebestrijding worden nadrukkelijk uitgedragen.
Inzichten uit de psychologie hebben invloed op de werkwijze van hulpverleners: deze dient aangepast
te worden op de cognitieve capaciteiten en het doenvermogen van de cliënt. Daarnaast managen deze
inzichten het verwachtingspatroon: een armoedesituatie doorbreken is lastig en wellicht kunnen we
niet verwachten dat eenieder in staat is tot zelfredzaamheid. Zelfredzaamheid is zeker geen
vanzelfsprekendheid.
Communicatie/ voorlichting over bepaalde voorzieningen is actief gericht op het terugdringen van nongebruik. Het sluit naadloos aan bij de doelgroep, onder ander door het toepassen van het MAST
principe.

Bij wijze van conclusie wordt in tekstvak 7 geschetst hoe dit integrale armoedebeleid mensen in staat kan stellen
om hun armoedesituatie te doorbreken of kan voorkomen dat ze in een dergelijke situatie terecht komen. Het
voorbeeld van Piet en zijn gezin van p. 8 wordt in dit kader opnieuw aangehaald. Een kleine selectie van de reeds
bestaande voorzieningen en aanbevelingen passeren in dit specifieke voorbeeld de revue. Deze lijst is dus zeker
niet uitputtend. Echter, het geeft wel een goed beeld van hoe dit integrale armoedebeleid verschil maakt.
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Tekstvak 7. Voorbeeld armoede en interacterende levensdomeinen: een integrale oplossing

Piet is getrouwd en heeft 2 schoolgaande
kinderen, zijn vrouw is werkloos. Het valt niet
mee om rond te komen. Af en toe zijn ze niet
in staat om de energierekening op tijd te
betalen. Tot forse schulden is het tot op heden
gelukkig nog niet gekomen.

 Vroegsignalering van schulden zou dit gezin nu al

De financiële problemen beïnvloeden het werk
van Piet; hij is minder gemotiveerd en hij heeft
relatief veel ziekteverzuim. In een
reorganisatie verliest Piet zijn baan. Het
inkomen zakt drastisch en het hele gezin moet
bezuinigen. De contributies voor de
sportvereniging, waar de kinderen altijd met
veel plezier heen hebben gegaan, kunnen niet
meer worden betaald. Laat staan dat er nog
geld over is voor Piet en zijn vrouw zelf om
sportieve of culturele activiteiten te
ondernemen. De wereld van Piet en zijn gezin
wordt steeds kleiner omdat ze aan veel dingen
niet meer mee kunnen doen.

 Verschillende gemeentelijke regelingen

Het zelfvertrouwen van de kinderen loopt een
flinke deuk op. Dit wordt nog eens versterkt
door een echtscheiding; de opeenstapeling van
problemen heeft veel spanning op de relatie
tussen Piet en zijn vrouw gezet. De
gezinssituatie heeft een negatieve invloed op
de schoolprestaties van de kinderen. Deze
slechte start vergroot de kans dat de kinderen
later ook in de armoede vervallen.

De gezondheid van Piet wordt slechter.
Eigenlijk zou hij naar de dokter moeten maar
hij gaat niet omdat hij de zorgpremie niet heeft
betaald en bang is voor allerlei kosten. Hij
woont in een klein flatje maar door een
huurachterstand wordt Piet uiteindelijk uit huis
gezet.

kunnen detecteren en in een vroegtijdig stadium
kunnen begeleiden bij de financiën. Een budgetcursus
al dan niet online zou hier een uitkomst kunnen
bieden.

(kindpakket) moeten garanderen dat kinderen ten
alle tijden lid kunnen zijn van een sportvereniging of
deel kunnen nemen aan culturele activiteiten.
Daarnaast biedt het Werkplein een reintegratietraject aan.
 De webshop Meedoen zou Piet en zijn vrouw de
mogelijkheid bieden om te blijven participeren in de
samenleving; sportieve en culturele activiteiten te
ondernemen. Ook lidmaatschap van een vereniging
op basis van wederkerigheid kan hieraan bijdragen.

 Scholen dragen middels het lesprogramma
MoneyWays en “Omgaan met geld” bij aan de
financiële opvoeding van kinderen. Daarnaast kunnen
scholen de armoedesituatie signaleren, zij kunnen het
gezin doorverwijzen naar WegWijs waar een
‘regelingen-check’ het gezin kan helpen aanspraak te
maken op de voorzieningen waar zij recht op hebben
(bijvoorbeeld: bijzondere bijstand,
kwijtscheldingsbeleid)

 Inmiddels kan het niet anders dat Piet
gedetecteerd is middels vroegsignalering en er
hulpverleners betrokken zijn bij zijn persoonlijke
situatie. Indien Piet in de bijstand zit kan hij financiële
ondersteuning krijgen om zijn betalingsachterstand
bij de zorgverzekering weg te werken: hij wordt
geholpen bij het treffen van een betalingsregeling.
Om een huisuitzetting te voorkomen zou Piet
aanspraak kunnen maken op het steunfonds
huisuitzettingen.
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BIJLAGE 1. WETENSCHAPPELIJKE ONDERBOUWING: PSYCHOLOGISCHE
INVLOEDEN VAN ARMOEDE
Vanuit de hersenwetenschap is onderzoek gedaan naar de effecten van schaarste en armoede en de invloed
daarvan op de hersenfuncties. De schaarste-theorie is breed gedragen in de schuldhulpverlening en wetenschap.
Armoede en schulden hebben een effect op het denken en voelen en dat heeft weer invloed op de keuzes die
het individu maakt. Armoede en schulden leiden tot financiële en psychologische schaarste. Schaarste beperkt
de cognitieve bandbreedte en leidt tot een tunnelvisie. Mensen denken minder lang na over beslissingen en
laten zich sterker leiden door de acute problemen van het moment, en hun zelfcontrole neemt af. Zo richt men
zich bijvoorbeeld vooral op schulden en korte termijn. Als schulden toenemen neemt de cognitieve controle en
het oplossend vermogen af en ontstaat een vicieuze cirkel. Armoede en schulden werken verlammend op het
vermogen om problemen op te lossen. Het vermogen tot rationeel en gecontroleerd handelen wordt aangetast.
Personen die met schaarste te maken hebben, kunnen niet optimaal presteren. De hierboven aangehaalde
stress en psychologische mechanismen werken het onvermogen om goed met geld om te gaan in de hand.
Wanneer actief in de schuldhulpverlening is het van belang hier rekening mee te houden 29.
De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid heeft onlangs het rapport “weten is nog geen doen”
uitgebracht. In dit rapport wordt onderscheid gemaakt tussen het denk- en het doenvermogen van de mens. Dit
zijn nieuwe inzichten die ingaan op de vraag wat we mogen verwachten van de redzaamheid van de mens. Niet
cognitieve persoonskenmerken als temperament, zelfcontrole en overtuiging zijn van grote invloed op het
vermogen om ook daadwerkelijk in actie te komen als dat nodig is.
Het klassieke beleidsperspectief van de overheid gaat uit van een burger bij wie de juiste kennis automatisch
leidt tot de juiste daden. Het is het rationalistische perspectief dat aan de basis ligt van veel juridische en
economische benaderingen van beleid. Daarnaast wordt een realistisch perspectief gezet dat een vertaling is
van de gedragswetenschappelijke bevindingen van het rapport. Dat perspectief gaat ervan uit dat mensen niet
altijd handelen, ondanks hun goede voornemens. Weten leidt niet altijd tot doen. Bovendien kan een keuze die
op de lange termijn ‘onverstandig’ is, op de korte termijn gezien de situatie van het individu wel degelijk de
‘verstandige’ optie zijn. Het uitgangspunt van beide perspectieven is hetzelfde, te weten eigen
verantwoordelijkheid, en het doel is eveneens hetzelfde: autonomie en redzaamheid voor iedere burger. De
twee perspectieven verschillen echter in hun aannames over de mentale vermogens van burgers en over
psychologische wetmatigheden. Omdat het eerste perspectief uitgaat van te hoge verwachtingen van het
doenvermogen van burgers brengt dit het doel van redzaamheid niet altijd dichterbij 30. Dit gegeven toont aan
hoe lastig het voor personen kan zijn om een armoedesituatie duurzaam te doorbreken. Indien er veel eigen
inspanningen verwacht worden zou het weleens een onmogelijke opgave kunnen blijken te zijn. Dit heeft echter
niets te maken met onwil.
Tabel 5. Kenmerken rationalistisch perspectief en realistisch perspectief

-

29
30

Rationalistisch perspectief
Realistisch perspectief
Assumpties over mentale vermogens
Iedereen beschikt over voldoende mentale
Normaalverdeling: sommige scoren hoog,
vermogens voor redzaamheid
sommige laag, grote middengroep
Uitzondering: kleine groep kwetsbaren
Staart van zeer kwetsbaren
Aandacht voor denkvermogen
Ook aandacht voor doenvermogen
Assumpties over gedrag
Weten leidt tot doen
Weten is nog geen doen
Zelfcontrole is onbeperkt
Zelfcontrole is begrensd
Inrichting beleid

SER (2017). Opgroeien zonder armoede.
WRR (2017). Weten is nog geen doen. Een realistisch perspectief op zelfredzaamheid.
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-

Afstandelijk, zakelijk
Geen contact voorafgaand aan sancties
Alleen hulp bij evidente onmacht

-

Persoonlijk, proportioneel
Wel contact voorafgaand aan sancties
Meer differentiëren: niet willen/niet
kunnen

In de Verenigde Staten is de methode Mobility Mentoring ontwikkeld. Centraal in deze methode staat dat
chronische stress het gedrag beïnvloedt. De aanpak heeft als doel de realisatie van economische
zelfredzaamheid. Mobility Mentors informeren deelnemers actief over de impact die stress heeft op hun gedrag.
Om de dynamiek van chronische stress te doorbreken dagen Mobiltity Mentors deelnemers uit om een eigen
analyse te maken van de samenhang tussen de vraagstukken op verschillende levensdomeinen. Uit deze analyse
worden concrete doelen gedistilleerd waar middels een stappenplan naartoe gewerkt wordt. Voor het realiseren
van (sub)doelen worden mensen beloond. Deze manier van werken biedt niet alleen voordelen voor de
deelnemers, ook de hulpverleners hebben er baat bij. De onderliggende literatuur biedt een verklaring voor
gedragspatronen waarmee professionals dagelijks worstelen en die zij, in het licht van de nieuwe
hersenwetenschappelijke inzichten, misschien te vaak als ongemotiveerd bestempelen. De wetenschap
verklaart waarom deelnemers afspraken vergeten of om andere redenen niet nakomen, waarom ze soms snel
opgeven, weinig flexibel zijn en vaak boos worden. De methode is in de Verenigde Staten effectief gebleken. Op
verschillende plaatsen in Nederland wordt deze aanpak nu omgezet naar de Nederlandse context. Zaak is dat
deze ontwikkelingen op de voet gevolgd worden.
De beleidsmatige aanvullende maatregelen gericht op vroegsignalering vragen een bepaalde aanpak van
hulpverleners. Vroegtijdige signalering betekent dat hulpverleners vaker zelf het initiatief nemen tot
klantcontact. Dit vraagt “methodische lenigheid” en vakmanschap. De meeste hulpverleners zijn geschoold op
het werken met klanten met een hulpvraag. Op het moment dat isolement speelt, en de hulpverlener “op het
signaal af gaat” is daar vaak (nog) geen sprake van. Deze nieuwe aanpak vraag om nieuwe methodes, hier zal
zodoende in geïnvesteerd moeten worden.
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