Bijeenkomst armoedeplatform Westland, 13 februari 2019, 09:00-11:00,
Locatie: Gemeentehuis Verdilaan 7, Naaldwijk
Aanwezig: Catelijne Akkermans (kwartiermaker FFW), Rachel van der Kaaij (Vitis), Patricia
Storm(Schuldhulpverlening), Robert Voogd (Schuldhulpmaatje Westland), Jolijn van den
Ende (Jeugdgezondheidszorg), Arie van Dijk (Diaconaal Platform Westland; ook betrokken bij
Schuldhulpmaatjes en Adviesraad Sociaal Domein)
Afwezig met bericht: Marleen Scholten (Gemeente Westland), Yvonne van Vliet / Aad van
der Valk (Vitis), Thomas van Arendonk (Bibliotheek Westland), Seline Roos (SKT), Ad
Koornneef (schuldhulpmaatjes).

Link naar gedeelde drive:
https://drive.google.com/open?id=1Bpb3Y9wJfgFljy84ssyxIVkRotoFYz0O
Welkom, agenda en akkoord notulen
Kwadranten en partners in het netwerk:
We bespreken de stand van zaken in de kwadranten, en welke partners we
uitnodigen.
MKB / bedrijven: Aad en Margreeth.
MKB Westland geeft aan het probleem schulden/armoede niet meteen te
herkennen. We benaderen 1) bedrijven rechtstreeks, 2) via bijeenkomst op 7
maart Vitaal Westland en 3) VNO/NCW in de regio en/of via adviseurs van de
Rabobank.
Benaderen partners in de kwadranten onderwijs (via Jolijn), overheid (via
Marleen) en maatschappelijke organisaties (via Catelijne) is eveneens in gang
gezet. Op onze gedeelde drive komt een document met overzicht van (te
benaderen) partners en contactpersonen vanuit FFW.
Organisatiestructuur
We werken nu toe naar 16 mei. Tot die tijd komen we nog tweemaal (maart en
april) bijeen in de gebruikelijke samenstelling.
Daarna kunnen we verder met een kernteam en werkgroepen, samenstelling
mede afhankelijk van uitkomst 16/5.
Het kernteam kan bestaan uit een vertegenwoordiging van elk van de
kwadranten, afkomstig uit ons gezelschap (uit de uitvoering) of uit mensen uit
besturen (van bijvoorbeeld Vitis, Rabobank, scholengemeenschap). Deze
laatsten kunnen ook in een Raad van Advies. We pakken dit punt na de 16 mei
op, en stellen dan ook een Plan van Aanpak, jaarplan en –begroting vast.

Ter info, dit is het stappenplan zoals de Moedige dialoog adviseert:
Beoogde partners zijn bekend
Eerste bijeenkomst beoogde partners heeft plaatsgevonden
Kernteam compleet
Kwartiermaker aangesteld
Dialoogsessie heeft plaatsgevonden (t.b.v. ambitiedocument)
Concept ambitiedocument gereed
Overlegstructuur ingericht
Ambitiedocument gereed
Meerjaren begroting gereed
Er is een duurzame en georganiseerde samenwerking
Lokale website ingericht en illustratie gemaakt
DialoogNet geïmplementeerd

Concrete acties
We willen FFW graag zichtbaarder maken en zoeken naar concrete acties,
‘quick wins’ voor de korte termijn.
We zien er nu twee:
- Activiteit ontplooien in de week van het geld
- Samen met Adviesraad Sociaal Domein op korte termijn een
bijeenkomst organiseren over verborgen armoede, en hoe we in de
aanpak daarvan gezamenlijk kunnen optrekken. ASD kan naar aanleiding
van de bijeenkomst een ongevraagd advies uitbrengen aan de gemeente.
Oproep aan iedereen om mee te denken over andere concrete acties op korte
en middellange termijn.’
Agenda:
We streven ernaar donderdag 16 mei, van 15:00-18:00 de Inspiratiedialoog te
organiseren, geleid door hiertoe getrainde Rabobankmedewerkers, voorstel
locatie: De Kiem. We rekenen op zo’n 60 deelnemers. Komende weken
besteden we aan het uitnodigen van de juiste partners en het inhoudelijk
voorbereiden. Doel na afloop: gedeelde missie en visie, commitment van
deelnemende partijen en start voor het opzetten van concrete projecten.
Nathalie Boerebach, voorzitter SUNN (https://www.sunnederland.nl) is bereid
de aftrap te geven. Zij kan onder andere vertellen over het sociaal leenfonds in
Zoetermeer, een initiatief om grotere schulden te voorkomen: mensen kunnen
een (relatief klein) bedrag lenen en daarmee een schuld aflossen.
De Moedige Dialoog biedt ons een Kennisproeverij aan, zie bijlage. We maken
er graag gebruik van, kunnen ook partners gericht uitnodigen. Catelijne meldt
ons aan.
Actielijst:

We benaderen partners voor ons netwerk. Gebruik de gegevens in de Plan van
Aanpak, en desgewenst achtergrondartikelen en de algemene folder over
Moedige Dialoog (ook op de drive). De insteek is: vraag wat zij nodig hebben als
het gaat om preventie / aanpak armoede en schulden, waar FFW van
meerwaarde kan zijn.
Woningcorporaties: Patricia
Huisartsen: Seline
DSW: Marleen
Boloc: Marleen
School Poeldijk / centrale directie ISW: Jolijn
Nauta: Robert
Margreeth en Aad zoeken ingangen bij bedrijven, oa via bijeenkomst 7 maart
over Vitaal Westland en een afspraak met VNO/NCW in de regio.
Allen ‘kijken’ we in ons netwerk.
Rachel stuurt Catelijne informatie over het Vaste Lasten Pakket.
Marleen: kan de wethouder Vreugdenhil, 16 mei? Voorstel invulling infographic
FFW.
Catelijne/Jolijn/Rachel: 21 feb brainstorm over aansluiting bij Week van het
Geld
Marleen/Catelijne: 21 feb presentatie bij Gemeente over stand van zaken FFW
Ter info:
Catelijne is ook betrokken bij Eropaf! en zij organiseren op 29 maart as. een
bijeenkomst over het voorkomen van huisuitzettingen, in Amsterdam. Zie voor
meer informatie:
https://eropaf.nl/index.php/naar-nul-uithuiszettingen/
Inzet partners aan tafel:
De Schuldhulpmaatjes zijn niet op volle kracht inzetbaar: Wim van der Knaap
heeft hartinfact gehad (beterschap!), Ad Koornneef is op woensdagen niet
beschikbaar, er is nog geen vervanging voor Cees vd Hout. Robert Voogd
schuift graag aan, maar er is vanuit SHM beperkte inzet mogelijk.
Patricia Storm vervangt twee collega’s met zwangerschapsverlof en is zeker tot
en met april beperkt inzetbaar voor FFW.
De Gemeente Westland heeft het voornemen om Catelijne tot uiterlijk juli
2019 in te zetten als kwartiermaker. Een van haar opdrachten is dan ook:
fondsenwerving voor het vervolg.
Volgend regulier overleg:

13 maart, 9:00- 11:00 bij Vitis, Verdilaan 88, Monster.
17 april, 9:00-11:00 bij de Rabobank, Leehove 65, De Lier
Sluiting.

