Bijeenkomst armoedeplatform Westland, 5 september 2018, 14:00-16:00,
Locatie: Bibliotheek ,Sint Martinusstraat 67,Naaldwijk
Aanwezig: Marleen Scholten(Gemeente Westland), Catelijne Akkermans (Armoedeplatform
Westland), Aad van der Valk(ter vervanging van Yvonne van Vliet, Vitis), Irenka van Vliet
(Schuldhulpverlening), Cees van der Hout (Schuldhulpmaatje Westland), Jolijn van den
Ende(Jeugdgezondheidszorg),Arie van Dijk (Diaconaal Platform Westland; ook betrokken bij
Schuldhulpmaatjes en Adviesraad Sociaal Domein), Seline Roos(SKT), Thomas van Arendonk,
Bibliotheek Westland).
Te gast: Margreeth Terpstra (Rabobank Westland).
Afwezig met bericht: Mark Lensselink (Stichting Leergeld), Yvonne van Vliet (Vitis)

1. Welkom en vaststellen agenda
Marleen licht het besluit toe van Aart Quak om niet meer aan te schuiven:
gezien de nadruk op preventie (de Voedselbank zit ‘achteraan’ de keten) en
onze wens het overleg klein te houden(terwijl veel organisaties graag
deelnemen) heeft hij besloten ‘plaats te maken’. Begrijpelijk én jammer. We
houden de Voedselbank wel graag verbonden aan het Armoedeplatform en
houden contact.
Aad van der Valk vraagt aandacht voor de inbreng van ervaringsdeskundigen.
We nodigen ze uit bij de werkgroepen (zie punt 4 en actielijst).
2. Presentatie Rabobank Westland en Moedige Dialoog.
Rabobank Westland
Margreeth Terpstrapraat ons bij over de Moedige Dialoog (zie meegestuurde
presentatie). Ze nodigt het kernteam i.o. uit voor een trainingsdagop 11
oktober as.in Utrecht. Marleen, Catelijne en Cees gaan, Irenka en Thomas
mogelijk ook. Margreeth is er ook.
3. Terugblik en blik vooruit
We hebben, naast de Kick Off, drie bijeenkomsten gehad, waarmee we onze
eerste, ‘kleinere’ doelen hebben behaald (elkaar leren kennen; informatie uit
wisselen; inhoudelijke verkenning). We maken nu de volgende stap: het
oprichten van een netwerk geïnspireerd op de Sallandse Dialoog. Ook hier
benoemen we doelen. Dit eerste jaar sluiten we af met een plenaire
bijeenkomst.
4. Westlandse Dialoog i.o. / Netwerk financiële redzaamheid.

We zoeken naar een nieuwe, positieve naam, aangezien Westlandse Dialoog de
associatie kan hebben van ‘praatgroep’ en we juistconcreet actie (gaan)
ondernemen.
Voor de werkgroepen nemenwe thema’s als uitgangspunt, waarbinnen we
doelgroepen onderscheiden, als insteek. Het rapport van de Rekenkamer
benoemt dat er te weinig onderscheid in minimadoelgroepen is en geeft als
aanbeveling de groepen kinderen, jongeren die 18 jaar worden en chronisch
zieken als doelgroep (voor beleid) te formuleren.
Thema
- Taalvaardigheid / geletterdheid
- Preventie (educatie, voorlichting)
- Bedrijfsleven

Trekker
Thomas
Irenka
Cees

Er gebeurt op dit moment binnen de Gemeente Westland veel op het gebied
van vroegsignalering, toegang en kennisdeling (onder andere binnen het
Sociaal Plein, Brede Toegang). Wij hebben daar vanuit ons Platform niet goed
zicht op. Marleen informeert ons over ontwikkelingen vanuit de Gemeente. We
beleggen deze onderwerpen (nog) niet in een werkgroep, om te voorkomen
dat we dingen dubbel doen.
Actielijst:
De trekkers van de werkgroepen zoeken contact met andere leden van het
platform om te brainstormen over de volgende punten:
- Welke doelen deze werkgroep op de korte termijn en op lange termijn
nastreeft;
- Welke doelgroepen we willen onderscheiden;
- Hoe we leden uit de doelgroep gaan betrekken;
- Hoeveel tijd ze verwachten in te zetten;
- Met welke partners/ organisaties we op willen trekken.
De trekkers vormen het kernteam van de op te zetten Westlandse Dialoog /
Netwerk Financiële Redzaamheid.Na de trainingsdag (11 okt) bepalen we welke
volgende stappen nodig zijn (onder andere opstellen begroting en formuleren
ambities).
Catelijne en Marleen komen met een voorstel voor datum bijeenkomst in
december (in brede kring, waar we terugblikken op het eerste jaar Platform).

Allen
- Nadenken over een andere naam voor het Armoedeplatform / Westlandse
Dialoog;
- ‘Promoten’ van ons platform, om duidelijk te maken wat we doen, wat onze
ambities zijn en om hiervoor het (politieke) draagvlak te versterken.
Jolijn/Seline regelen de locatie voor de volgende bijeenkomst (bij het SKT?)
Komende bijeenkomsten:
Woensdag 17 oktober, 14:00-16:00 (let op; datum is gewijzigd)
Woensdag 7 november, 14:00-16:00
Donderdag 11 oktober (hele dag) Trainingsdag voor nieuwe netwerken die zich
aansluiten bij Moedige Dialoog, Rabobank Utrecht. Aanmelden via mail aan
Catelijne én Margreeth.
Donderdagavond 11 oktober Symposium SchuldHulpMaatje Westland ‘Focus
op preventie bij schulden’, De Lier.
Inspiratiefestival Financiële redzaamheid, 9:30 – 16:30 Gasfabriek Deventer
(https://www.eventbrite.nl/e/tickets-sallandse-dialoog-inspiratiefestivalfinanciele-redzaamheid-49685869774?ref=estw)

