Bijeenkomst Financieel Fit! Westland, 7 november 2018, 14:00-16:00,
Locatie: Gemeentekantoor, Naaldwijk
Aanwezig: Marleen Scholten (Gemeente Westland), Catelijne Akkermans, Aad van der Valk
(Vitis), Irenka van Vliet (Schuldhulpverlening), Cees van der Hout (Schuldhulpmaatje
Westland),), Seline Roos (SKT), Thomas van Arendonk, Bibliotheek Westland), Margreeth
Terpstra (Rabobank Westland).
Afwezig met bericht: Arie van Dijk (Diaconaal Platform Westland; Schuldhulpmaatjes;
Adviesraad Sociaal Domein), Yvonne van Vliet (Vitis).
1. Welkom, vaststellen agenda, mededelingen
Verslag 17 oktober 2018 – geen bijzonderheden
N.a.v. verslag – Yvonne wil graag aansluiten bij de onderwerpen “maatschappelijke
organisaties en preventie”,Jolijn wil aansluiten bij onderwijs
Verslagen van het Armoedeplatform staan op de site van Diaconaalplatform. Als mensen
zein willen zien, kunnen we daarnaar verwijzen zolang we zelf geen plek hebben waar we ze
publiceren.
2. Voortgang Kwadranten
Voortgang kwadranten (aansluiten partijen)
PvA maatschappelijke organisaties in concept gereed;
Gemeentelijke organisaties moet nog gemaakt worden;
Bedrijven in concept gereed;
Onderwijs nog opwerken;
Betrekken ervaringsdeskundigen binnen kwadrant maatschappelijke organisaties?
Hoe vinden we deze mensen?
o Schuldhulpverlening;
o Vitis Welzijn;
o Bibliotheek (Voorleesvisite);
o SKT;
Welke rol vinden we dat ze hebben?
o Elk overleg aanwezig?
o Klankbord?
o Meedenken over te ontwikkelen plannen?
o Wat had je nodig?
Welke doelgroepen willen we hanteren?
Jongeren;
Werknemers;
Huishoudens (ouderen).
3.Planning:
Wat te doen met eindbijeenkomst 2018?

-

-

-

o Te vroeg;
In de vorm van dialoogsessie; voorjaar 2019 (eind Q1 / begin Q2);
o Catelijne: maakt een uitgebreid verslag en toelichting die deze week naar de
bredere kring gaat;
Bijeenkomst in december;
o Plannen van aanpak gereed;
o Cijfers gereed;
o 12 december 14.00 – 16.00 locatie Rabobank;
Doorplannen bijeenkomsten maandelijks met Armoedeplatform;
o 16 januari 14.00 – 16.00 locatie Schuldhulpmaatje;
o 13 februari 14.00 – 16.00 locatie Gemeentehuis Verdilaan;
o 13 maart 14.00 – 16.00 locatie n.t.b.
Catelijne ingehuurd tot 1 januari 2019;
o Hoe gaan we verder daarna?

Het tweede deel van debijeenkomst staat in het teken van een presentatie aan wethouder
Vreugdenhil.

