Bijeenkomst Financieel Fit! Westland, 12 december 2018, 14:00-16:00,
Locatie: Rabobank Westland
Aanwezig: Marleen Scholten (Gemeente Westland), Catelijne Akkermans, Aad van der Valk (Vitis),
Irenka van Vliet (Schuldhulpverlening), Cees van der Hout (Schuldhulpmaatje Westland), Robert
Voogd (Schuldhulpmaatje), Thomas van Arendonk, Bibliotheek Westland), Margreeth Terpstra
(Rabobank Westland), Arie van Dijk (Diaconaal Platform Westland; Schuldhulpmaatjes; Adviesraad
Sociaal Domein), Yvonne van Vliet (Vitis).
Tweede uur: Seline Roos (SKT) en gast / ervaringsdeskundige Justin.

1. Welkom, vaststellen agenda, mededelingen
Verslag 7 november 2018 – geen bijzonderheden
Robert Voogd – Schuldhulpmaatje (collega coördinator van Cees) sluit aan. Cees geeft aan
dat hij na 5 jaar stopt met zijn inzet als coördinator bij Schuldhulpmaatje. Robert vervangt
Cees vanaf 1 januari 2019. We bedanken Cees voor zijn inzet en heten Robert van harte
welkom.
2. Infographic
We hebben een start gemaakt met het opzetten van een infographic over cijfers
rondom armoede in Westland. Idee is om deze te gebruiken om de urgentie
inzichtelijk te maken. Discussie over welke cijfers we hanteren.
Doel infographic moet helder zijn;
o Logische opbouw;
§ Cijfers van Nederland;
§ Cijfers Westland;
Cijfers over huisuitzettingen van woningbouwverenigingen;
Cijfers over betalingsachterstanden hypotheken bij Rabobank;
Cijfers over huurachterstanden;
Cijfers schulden (hoogte, duur, aantallen);
Cijfers begeleiding van Vitis (budgetcoaching).
De infographic is nog niet volledig, maar is al wel te vinden op de Financieel Fit-map
op Google Drive. Daar staan ook de concept Plannen van Aanpak voor de
kwadranten, documentatie en achtergrondinformatie, stukken over de Moedige
Dialegen en de verslagen van de bijeenkomsten. Deze documenten zijn te vinden via
deze link: https://drive.google.com/open?id=1Bpb3Y9wJfgFljy84ssyxIVkRotoFYz0O
Aanvullingen graag mailen naar Catelijne, dan houdt zij de infographic up to date.
3. Moedige Dialoog
We bespreken de voorwaarden en uitgangspunten die aan deelname aan de Moedige
Dialogen worden gesteld. We gaan akkoord. Voorwaarden en uitgangspunten zijn uitgereikt,
en staan ook op de gedeelde map in Drive. Eén van de voorwaarden is dat er een
kwartiermaker is. Het voorstel is om fondsen te werven zodat FFW op eigen benen kan
staan. Kracht van FFW zit juist in dat het niet van de gemeente is, maar dat de gemeente als

gelijkwaardige partner, maast de andere partners, deel uitmaakt van FFW. De gemeente
onderzoekt voor de verdere opstart de mogelijkheid om de kwartiermaker voor 3 maanden
(maximaal 6 maanden) te financieren. In die periode moet gezocht worden naar externe
financiering (fondsen) en andere financiële mogelijkheden om kosten te dekken
4. Armoedeplatform - Financieel Fit! Westland
We hebben de laatste maanden de overgang gemaakt van Armoedeplatform naar FFW. We
bespreken de verhouding tussen het Armoedeplatform en FFW. Het Armoedeplatform is een
initiatief van de Gemeente, de Gemeente is eigenaar. FFW is een privaat-publiek
samenwerkingsverband, waarin de gemeente deelneemt. De Gemeente gaat dus wel over
het Armoedeplatform, maar niet over FFW. Hoe het Armoedeplatform verder invulling krijgt,
wordt nog nader ingevuld.
5. Kwadranten
Plannen van aanpak verschillende kwadranten staan (in concept) op de gedeelde
map op Drive.
Bedrijfsleven: MKB gaat dit toetsen bij leden
VNO NCW gaat samen met MKB verzoeken als deze bundelen en kijken waar ze
medewerking aan kunnen verlenen
Aad heeft contact gehad met Priva en ABC Westland
Overheid – Plan van Aanpak wordt aangevuld met verheldering over de relatie met
Armoedeplatform
PvA Onderwijs – voortgezet onderwijs. Jongerenraad en samenwerkingsverbanden
PvA Maatschappelijke organisaties – banken als verstrekker van leningen /
doorlopende kredieten
Benoemen doelgroep “ouderen” Niet direct als doelgroep die we nu aan gaan
pakken, maar wel benoemen als belangrijke. Yvonne benoemt dat zij deelneemt aan
een project rondom ouderen. Daar brengt ze de mogelijke financiële problemen aan
de orde. Zo komt de doelgroep toch wat intensiever aan bod.
Kernteam
Voorstel is om uit elk kwadrant iemand af te vaardigen in het kernteam en daarmee
samen te komen in de maandelijkse bijeenkomsten. Idee is dat daarmee wat meer
ruimte ontstaat om daadwerkelijk aan de slag te gaan met de plannen van aanpak.
Hier komen we op terug.
Overheid – Marleen
Maatschappelijke organisaties – Thomas / Yvonne / Seline / Arie

Bedrijfsleven – Margreeth
Onderwijs – Catelijne ism Jolijn
6. Planning komende periode
16 januari volgende bijeenkomst – in bijzijn van iemand van het landelijk
team Moedig Dialoog, locatie Schuldhulpmaatjes.
13 februari – gemeentehuis Naaldwijk (Lelie)
13 maart – Vitis Monster
In het tweede deel van de bijeenkomst is Justin aanwezig. Hij vertelt over zijn
ervaringen met schulden en de ondersteuning vanuit het SKT. Hij wil graag betrokken
worden bij FFW. We zoeken naar een goede vorm, bijvoorbeeld door in een later
stadium plannen aan hem voor te leggen.

