Bijeenkomst armoedeplatform Westland, 18 april 2018, 9:30-11:30,
Locatie: Vitis, Verdilaan 88, Monster
Aanwezig: Marleen Scholten (Gemeente Westland), Catelijne Akkermans (Armoedeplatform
Westland), Yvonne van Vliet (Vitis), Irenka van Vliet (Schuldhulpverlening), Cees van der
Hout (Schuldhulpmaatje Westland), Mark Lensselink (Stichting Leergeld), Aart Quak
(Voedselbank), Jolijn van den Ende (Jeugdgezondheidszorg) Arie van Dijk (Diaconaal Platform
Westland; ook betrokken bij Schuldhulpmaatjes en Adviesraad Sociaal Domein).
Afwezig met afmelding: Brenda Rak (Doel/GGZ), SKT.
1. Welkom, vaststellen agenda.
Naar aanleiding van het voorstelrondje wordt er meteen informatie uitgewisseld. Er blijkt
behoefte aan een overzicht van het aanbod en werkwijze van organisaties (sociale kaart),
zodat ook professionals elkaar beter weten te vinden en kunnen samenwerken.
2. TerugblikKick Off 7 maart
Marleen Scholten, beleidsmedewerker Gemeente Westland (met in haar portefeuille onder
andere het minimabeleid en inkomensdeel Participatiewet) vertelt dat de gemeente de flyer
‘Dit geld(t) voor u’ breed heeft verspreid; de websites onder de loep neemt (informatie
toegankelijk en minder versnipperd); het Armoedeplatform kan input geven aan de socialew
kaart, waar de gemeente al mee bezig was.
3. Korte termijndoelen
We willen concrete en haalbare korte termijn doelen, niet ‘te hoog over’. Met kleine stapjes
komen we ook ver. Gezien de breed gedeelde behoefte om in kaart te brengen wat er
allemaal al gebeurt, stellen we onze eerste doelals volgt vast:
-

Informatie en kennis uitwisselen, onder andere over aanbod en werkwijze, vindplaats
doelgroepvan organisaties, in eerste instantie binnen de kerngroep, maar ook in
bredere kring.

We verliezen echter ook de stip op de horizon niet uit het oog: aan het Armoedeplatformligt
de ambitie ten grondslag om armoede en schuldenproblematiek in Westland terug te
dringen!
4. Presentatie Schuldhulpmaatjes
Cees van der Hout geeft een presentatie over de werkwijze en aanpak van
Schuldhulpmaatjes. Hij werpt onder andere de vraag op hoe we het best de mensen kunnen
benaderen die nog geen grote schulden hebben, maar wel ondersteuning kunnen gebruiken:
vroegsignalering is van belang. Verder wijst hij op het belang van integraal werken en meer
afstemming tussen organisaties.
5. Organisatie en communicatie
De kerngroep komt voor de zomer nog tweemaal bijeen. Communicatie verloopt via de mail
en alleen aan de leden van de kerngroep (niet zoals eerst in cc aan een brede kring
betrokkenen). De verslagen van bijeenkomsten mogen worden verspreid.

We betrekken andere erbij wanneer dat nodig is, bijvoorbeeld bij een specifiek thema of bij
het vormen van werkgroepen rond een concrete vraag. Tegen het einde van 2018 beleggen
we weer een gezamenlijke bijeenkomst, waar het Armoedeplatform een terugkoppeling
geeft van de stappen die we hebben gezet.
Aktiepunten:
 Marleen en Catelijne onderzoeken de mogelijkheid om de sociale kaart te laten
uitbeelden, waarmee de professionals een goed beeld krijgen van het aanbod in
Westland (bv via https://flatland.agency).


Catelijne informeert betrokkenen van organisaties die niet in de kerngroep zitten,
met uitleg over de aanpak van het Armoedeplatform en met aankondiging
bijeenkomst eind november/december 2018.

Komende bijeenkomsten:
Woensdag 18 mei, 15:00-17:00
Jolijn van den Ende geeft een korte presentatie over het werk en aanbod van JGZ.
Woensdag 20 juni, 14:00-16:00
Gemeente Westland, Verdilaan, Naaldwijk.

Inhoudelijk
Naast bovenstaande agendapunten kwamen in de loop van het overlegveel inhoudelijke
punten aan bod. Hieronder een korte (en ongetwijfeld onvolledige) weergave van punten
waar we eventueel later op terug kunnen komen:
Cees van der Hout (Schuldhulpmaatjes)bereik mensen in een vroeg stadium, zodat schulden
niet problematisch worden. Wat biedt de gemeente aan mensen die niet in schuldhulp
komen, maar wel geldproblemen hebben? Preventie en vroegsignalering is belangrijk.
Mark Lensselink (Stichting Leergeld)
De vrijwilligers van Leergeld leggenhuisbezoeken af. Dat is niet alleen interessant om de
aanvraag te kunnen beoordelen (bijvoorbeeld of de fiets nodig is), maar zij kijken met een
bredere blik, kijken verder dan alleen geld of schulden. Ze kunnen zo nodig doorverwijzen.
Hij benoemt dat taalproblematiek (geen goede beheersing van de Nederlandse taal) een
grote rol speelt bij schulden. Waar kunnen mensen heen wanneer zij problemen met
taalvaardigheid hebben? Er zijn taalmaatjes. Is dit genoeg?
Onderschat het belang van sportactiviteiten niet: sport is een vindplaats voor mensen in
armoede, ook als middel om mee te doen.
Arie van Dijk (Diakonaal Platform) vraagt aandacht voor het onderbereik van allerlei
voorzieningen. Er leven in Westland 2200 kinderen in armoede, waarvan er 900 bekend zijn:
hoe kunnen we de anderen bereiken? Bijvoorbeeld via kinderopvang, school als vindplaats?
Aart Quak (Voedselbank) benoemt het belang van vertrouwen. Mensen in schulden zijn
geschonden, en ze haken af omdat ze tussen de bomen het bos niet meer zien. Er zou een
centraal (coördinatie) punt moeten zijn, waar mensen vertrouwen in kunnen stellen. Een
regisseur. Het aanbod is onoverzichtelijk voor professionals, laat staan voor burgers. Er is
veel, maar het zijn eilandjes.
Marleen Scholten (gemeente Westland)
Het ideale plaatje zou zijn als iemand zich ergens meldt, bij instantie X bijvoorbeeld, dan is X
de front office, blijft de spin in het web en zorgt ervoor dat de melder op de juiste plek
komt. Nu kan iemand inderdaad tussen de bomen in het bos verdwalen.

