Bijeenkomst armoedeplatform Westland, 17 oktober 2018, 14:00-16:00,
Locatie: SKT, ‘s Gravesande
Aanwezig: Marleen Scholten (Gemeente Westland), Catelijne Akkermans (Armoedeplatform
Westland), Aad van der Valk (Vitis), Irenka van Vliet (Schuldhulpverlening), Cees van der
Hout (Schuldhulpmaatje Westland), Arie van Dijk (Diaconaal Platform Westland;
Schuldhulpmaatjes; Adviesraad Sociaal Domein), Seline Roos (SKT), Thomas van Arendonk,
Bibliotheek Westland), Margreeth Terpstra (Rabobank Westland).
Afwezig met bericht: Mark Lensselink (Stichting Leergeld), Jolijn van den Ende
(Jeugdgezondheidszorg).

1. Welkom, vaststellen agenda, mededelingen
Het is vandaag (17 oktober) Wereldarmoededag. Leven in armoede en
schulden betekent vaak ‘óverleven’. Er is lef en moed nodig om ervoor te
zorgen dat zij weer kunnen leven. Door gebruik te maken van de ervaringen die
eerder in Moedige Dialogen zijn opgedaan, gaan wij dit in Westland met ons
netwerk doen.
Op 16 oktober was de jubileumavond van Schuldhulpmaatje Westland. Zowel
Arie van Dijk als Piet Vreugdenhil noemden in ‘hun droom’ het
Armoedeplatform.
2. Terugblik trainingsdag Moedige Dialoog, 11 oktober, Utrecht
Marleen, Irenka, Cees, Margreeth en Catelijne hebben deelgenomen aan een
training voor de kernteams van een Moedige Dialoog-netwerk. We kregen veel
handvatten en inzichten mee voor het opzetten van Westlands netwerk, onder
andere:
• We hebben al goede stappen gemaakt
• We willen nu prioriteit geven aan het vullen van het kwadrant (vooral:
betrekken van MKB/bedrijven);
• Het bouwen van een netwerk kost tijd;
• Het moet van ‘onderop’ (dat betekent onder meer het visie- en
ambitiedocument gezamenlijk opstellen zodat het breed gedragen
wordt);
• Het gaat niet om een project, maar om een proces - een lerend,
ontwikkelend proces;
• Zo’n proces heeft een aanjager / kwartiermaker nodig;
Dit proces kost tijd, tegelijkertijd blijft er de wens om sneller tot concrete acties
te komen. We maken een inventarisatie wat we op korte termijn kunnen doen
(o.a. vanuit de werkgroepen die we vorige bijeenkomst hebben belegd):

-

Flyer voor huisartsen over aanpak schulden (met positieve insteek)
Geldfit lokaal maken
Stimuleren dat Money als lespakket/ app op MBO wordt aangeboden
Aansluiten bij Battle op scholen, die nu over beleggen gaat, meer
aandacht voor geldzaken in het algemeen
Gebruik Fixx, Geldfit en Moneyfit stimuleren
Aansluiten bij de Gezondheidsmarkt en Sociaal Westland 22 november?
Sociaal Plein Westland / Sociale Kaart
Lesmateriaal vanuit bibliotheek breder verspreiden
Breder aanbieden verdiepende trainingen, bijvoorbeeld over herkennen
laaggeletterdheid / aanpak geldproblemen bij laaggeletterdheid (vanuit
Stichting Lezen en Schrijven)

3. Financieel Fit! Westland.
We gaan verder onder de naam: Financieel Fit! Westland.
We gaan de vier kwadranten vullen:
Bedrijfsleven: Margreeth, Cees, Aad, Catelijne
Onderwijs/communicatie: Marleen, Irenka, Catelijne
Overheid: Marleen, Catelijne
Maatschappelijke organisaties: Arie, Thomas, Seline Catelijne

Bedrijfsleven

o.a. Westerhonk/Patijnenburg

Overheid
Naast al betrokken partners: DSW?

Onderwijs
Jongerenraad? Grote schoolverenigingen

Maatschappelijke Organisaties
Naast al betrokken partners: vluchtelingenwerk,
huisartsen, woningcorporatie en
kerken/pastoresoverleg

Aandachtspunten vervolg:
doelgroepen
We vragen ons af of we de indeling in thema’s (taalvaardigheid / geletterdheid
Preventie (educatie, voorlichting) bedrijfsleven) los moeten laten ten gunste
van een doelgroepenindeling (werknemers, jongeren met schulden en
huishoudens.

Deelnemers netwerk
Hoe betrekken we vluchtelingenwerk en ervaringsdeskundigen? Hoe
verhouden zich de professionals en vrijwilligers zich tot elkaar in ons netwerk?
De Moedige Dialogen adviseren een aandeel van 60% van bedrijven – hoe gaan
wij dat aanpakken?
Uit de trainingsdag bleek het belang van een goede basis, met commitment van
alle partijen. Het is belangrijk om verwachtingen van de deelnemers uit te
spreken en onderling af te stemmen. Deelname is niet vrijblijvend: zo’n
netwerk is een plek om te ontmoeten, te halen en te brengen. Hier willen we in
een van de komende sessies meer aandacht aan besteden.
Planning en voortgang
Is het haalbaar om in januari met een grotere groep te werken aan de missieen visiestatement? Hoe houden we tussentijds iedereen betrokken (met name
de organisaties die bij de Kick Off waren, 7 maart).
We planden eerder een gezamenlijke bijeenkomst (vervolg op de Kick Off) in
december. Het is dan waarschijnlijk nog te vroeg om een bijeenkomst te
organiseren om het missie en visie uit te werken (dat kan aan de hand van een
Impact Dialoog, Margreeth kan deze begeleiden).
Actielijst:
Allen
- in groepen (zie boven) nadenken over goede invulling van de kwadranten en
uitbreiden netwerk, vóór de volgende bijeenkomst 7 november
- ‘Promoten’ van Financieel Fit! Westland, om duidelijk te maken wat we doen,
wat onze ambities zijn en om hiervoor het (politieke) draagvlak te versterken.
Catelijne (aanjager):
- Terugkoppeling van onze voortgang en plannen aan het bredere kring
(o.a. de organisaties die aanwezig waren bij de Kick Off 7 maart jl.);
- Tekst maken voor mogelijke netwerkpartners, met uitleg over deelname
Financieel Fit Westland;
- Voorstel planning en invulling komende maanden maken.
Komende bijeenkomst:
Woensdag 7 november, 14:00-16:00, Naaldwijk.
Inmiddels is bekend geworden dat wethouder Vreugdenhil dan niet aanwezig
kan zijn. Marleen en Catelijne bereiden de bijeenkomst voor.

