Bijeenkomst armoedeplatform Westland, 20 juni 2018, 14:00-16:30,
Locatie: Gemeentehuis Westland, Verdilaan 1,Naaldwijk
Aanwezig: Marleen Scholten en Janet van den Bergh (Gemeente Westland), Catelijne
Akkermans (Armoedeplatform Westland), Yvonne van Vliet (Vitis), Irenka van Vliet
(Schuldhulpverlening), Cees van der Hout (Schuldhulpmaatje Westland), Aart Quak
(Voedselbank), Marcha vd Ven (vervangt Jolijn van den Ende, Jeugdgezondheidszorg), Arie
van Dijk (Diaconaal Platform Westland; ook betrokken bij Schuldhulpmaatje Westland en
Adviesraad Sociaal Domein Westland), Selina Roos (SKT), Renske van Kooij (vervanger
Thomas van Arendonk, Bibliotheek Westland), Sander van Rhijn (vervanger Brenda Rak,
Doel/GGZ),
Te gast: Paul Bakker (Rabobank Nederland), Margreeth Terpstra (Rabobank Westland).
Afwezig: Mark Lensselink (Stichting Leergeld)

1. Welkom en vaststellen agenda
2. Presentatie Rabobank Westland en Moedige Dialogen
Rabobank Westland(Margreeth Terpstra)
Rabobank Westland is betrokken bij sociaal-maatschappelijke onderwerpen,
waar de bank graag een bijdrage aan levert. Onder andere:
 koel/vriesbus voor de Voedselbank.
 delokale alliantie Financieel Misbruik, een succesvol netwerk met
betrokkenen rondom één thema.
 landelijk educatieprogramma, Bank voor de klas, waar op basisscholen
voorlichting wordt gegeven over geldzaken. Schuldhulpverlening
Westland onderzoekt de mogelijkheden om (meer) aan
preventie/voorlichting te doen en gaat samenwerking met Rabobank
opzoeken.
Moedige Dialogen(Paul Bakker)
De Moedige Dialoog is een lokaal netwerk, waarinspiratie wordt gedeeld,
krachten worden gebundeld en waar in samenwerking het armoedevraagstuk
wordt aangepakt.
Zie:
- https://moedigedialoog.nl
- http://sallandsedialoog.nl
- https://www.sociaalwerknederland.nl/thema/sociaalgezond/nieuws/6382-vakbeurs-moedige-dialoog-blijkt-schot-in-de-roos
- https://moedigedialoog.nl/hoe-tools-en-netwerken-elkaar-kunnenversterken/

We besluiten dat het huidige Armoedeplatform de kiem kan zijn voor een
Westlandse Dialoog:
- We kunnen gebruik maken van de bestaande structuren en
ondersteuning;
- De dialoog kan met behoud van het eigene en specifieke van Westland;
- We maken de aansluiting met het bedrijfsleven;
- De lokale netwerken leiden tot concrete projecten;
- De resultaten zijn te monitoren en meetbaar.
3. Geldfit en Moneyfit
Deze sites zijn in een initiatief van meerdere partijen, waaronder de
schuldhulpmaatjes, Rabobank Foundation en de Moedige Dialoog. Het zijn
informatieve en toegankelijke sites, waar we graag naar doorverwijzen. We
gaan de sites promoten en wellicht opnemen in het aanbod van organisaties in
Westland. Geldfit is lokaal beschikbaar, t.z.t. ook interessant voor Westland,
met name ingebed in een groter verband – bijvoorbeeld bij voorlichting op
scholen ook de sites gebruiken, of een burger verwijzen naar site en zo nodig
meteen ook naar een schuldhulpmaatje.
4. Bibliotheek Westland
De bibliotheek (Thomas van Arendonk) schuift in het vervolg aan. De
bibliotheek heeft een signalerende rol, is erg actief op het gebied van
taalontwikkeling (ontwikkelt o.a. lesmateriaal) en neemt deel aan het
Taalnetwerk. De bibliotheek is hiermee ook actief op het terrein van
armoedebestrijding. Zie ook de notitie van de bibliotheek over armoede.
5. Vervolg Armoedeplatform
We besluiten tot het opzetten van de volgende werkgroepen:
- Taalvaardigheid / geletterdheid
- Vroegsignalering
- Preventie (educatie, voorlichting)
- Toegang / kennis (Geldloket, kennisdelen)
- Bedrijfsleven
Niet alle werkgroepen gaan meteen van start; dit is afhankelijk van de
menskracht en prioriteiten die we stellen (na de zomer). We houden het
opzetten van een Westlandse Dialoog centraal, in de kerngroep.

Na de zomer evalueren we het eerste half jaar van het Armoedeplatform en
stellen we de doelen voor de komende periode vast. Wat willen we bereiken,
en hoe gaan we dit monitoren of meten?
W.V.T.T.K.
De Seniorenraad zoekt aansluiting bij het Platform. Catelijne heeft contact met
hen om te overleggen hoe we dit vormgeven. We breiden de kerngroep nu niet
verder uit, maar gaan wel graag de samenwerking met de Seniorenraad aan.
De afspraak van het huisartsen overleg is gecancelled. Yvonne
zalbij de nieuwe (nog te maken) afspraak hen informeren over het
Armoedeplatform en vragen wat het Armoedeplatform mogelijk kan
betekenen.
Marleen is even uit de running (geweest) vanwege een operatie. De toelichting
op de activiteiten van de gemeente (oa Sociaal Plein, inventarisatie Praatplaat)
schuiven op naar de komende bijeenkomst.
Aktiepunten:
 allen: promoten van de sites Geldfit en Moneyfit; onderzoeken hoe het
binnen jouw organisatie kan worden gebruikt;
 allen: nadenken bij welke werkgroepen je wil aansluiten, en over de
organisatie van de werkgroep (welke speerpunten, welke partners
erbij);
 Marleen en Catelijne zetten de samenwerking met Rabobank Westland
ende Moedige Dialogen aan; nodigen Margreeth uit voor de komende
bijeenkomsten;
 SKT (Seline) / Schulddienstverlening (Irenka) maken een kort overzicht
van bestaande vroegsignalering in het Westland (bv dreigende
ontruimingen worden doorgegeven aan SKT).
Komende bijeenkomsten:
Woensdag 5 september, 14:00 - 16:00
Woensdag 10 oktober, 14:00-16:00
Woensdag 7 november, 14:00-16:00
November/december? Vervolgbijeenkomst op de Kick Off, voor een grotere
kring.

