Bijeenkomst Financieel Fit! Westland, 13 maart 2018, 09:00-11:00,
Locatie: Rabobank Westland
Aanwezig: Marleen Scholten (Gemeente Westland), Catelijne Akkermans, Rachel van der Kaaij (Vitis),
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), Seline Roos (SKT), Jolijn van den Ende (JGZ).
Afwezig met bericht: Patricia Storm
1. Welkom, vaststellen agenda, mededelingen
1. Er zijn geen aanvullende agendapunten.
2. Er zijn geen opmerkingen over de notulen van het vorige overleg.
a. Er wordt gevraagd of de documenten ook te downloaden zijn van de gezamenlijke drive. Dit is
mogelijk. Wanneer het betreffende document geopend wordt, verschijnen er verschillende icoontjes.
Eén van deze icoontjes geeft de mogelijkheid om het document te downloaden.
3. Er zijn verschillende mededelingen:
a. Op 17 oktober (Internationale Dag tegen armoede) kunnen we vanuit FFW deelnemen aan een
Kennisproeverij, locatie Rabobank Den Haag. Onderwerp van deze proeverij zijn werkende armen.
Dit wordt aangeboden door Moedige Dialoog en uitgevoerd door NIBUD;
b. Catelijne heeft kennis gemaakt met de initiatiefnemers van de VasteLastenCheck. Deze club uit
Den Haag faciliteert de laagste vaste lasten door pakketten samen te stellen. Ook al doet de website
anders vermoeden, dit initiatief zit nog in de pre-pilotfase. Catelijne heeft Westland naar voren
geschoven, zodat we wellicht deel kunnen nemen aan de pilot. Vanuit FFW klinken ook kritische
geluiden. We spreken af dat we het initiatief volgen en daarbij oog hebben voor de kritische
geluiden. https://www.vastelastenpakket.nl
c. De Tussenvoorziening (Utrecht) heeft het initiatief genomen om werknemers en vrijwilligers die
betrokken zijn bij mensen met schulden op een speelse manier te laten ervaren hoe dat is. Er is een
EscapeRoom ontwikkeld waarbij twee teams in een schuldsituatie worden gebracht en daar zo snel
mogelijk uit moeten zien te komen. We bespreken met elkaar dat het een initiatief is dat we graag
naar Westland zouden halen. Lees meer hierover in dit verslag:
https://www.tussenvoorziening.nl/wp-content/uploads/2019/01/Verslag-van-het-symposium-VanBus-naar-Buurt.pdf
d. Het Ministerie van Financiën biedt aan om een workshop/presentatie te geven over werknemers
met schulden. Dit aanbod nemen we graag aan en we zien hier meerwaarde in ná 9 mei.
e. Marleen deelt mee dat er vanuit het Rijk impulsgelden beschikbaar zijn gesteld. Het doel van
deze gelden is tweeledig:
i. De toegang tot en effectiviteit van schuldhulpverlening vergroten;
ii. Het voorkomen van armoede met daarbij specifiek aandacht voor
kinderen.
Voor het besteden van deze gelden is een plan van aanpak in de maak. Dit plan richtte zich in eerste
instantie niet op FFW. Na een presentatie van Catelijne en Marleen is bij de gemeente het inzicht
ontstaan, dat dit absoluut noodzakelijk is. De gemeente ziet FFW als een voertuig om de impuls te
geven aan de genoemde doelen en dus kan een deel van de beschikbare gelden daar aan besteed
worden.
Marleen geeft aan dat de Raad goedkeuring moet geven aan het plan, omdat deze achteraf
controleert of het geld juist is besteed. Op 10 april wordt het plan van aanpak aangeleverd voor
bespreking met de wethouder. Daarna volgt een route naar de raad, waar het plan naar verwachting
in juni wordt besproken.
f. Er is bij de gemeente iemand aangenomen als trainer schuldhulpverlening. Jolijn, Yvonne en
Rachel gaan kennismaken met deze persoon. Het is goed om een en ander af te stemmen.
g. Op termijn moeten we FFW koppelen aan Sociaal Plein Westland. Het is nu nog te vroeg om dit
te doen, omdat we nog niet echt in de lucht zijn en nog weinig te bieden hebben.

2. Dialoogsessie 9 mei 2019, De Kiem ’s-Gravenzande;
Er is budget vanuit het landelijke projectbureau van de Moedige Dialoog om een sessie als deze te
organiseren;
We zetten in op 50 à 60 deelnemers met daarbij oog voor een goede verdeling tussen de vier
kwadranten;
Er is verzocht om ronde tafels. En mochten deze er niet zijn, dan werken we met vierkante tafels. Dit
sluit het beste aan bij de visie achter de dialoogsessie.
De dialoog wordt per tafel gevoerd aan de hand van een specifiek concept bestaande uit 5 fasen. De
sessies worden geleid door dialoogbegeleiders van Rabobank Nederland, die allemaal opgeleid zijn
om dit te kunnen doen. Van elke tafel wordt een verslag gemaakt. Dit verslag wordt na afloop
uitgewerkt met daarin de analyses en conclusies.
De vraag wordt gesteld wanneer we als FFW tevreden zijn met het resultaat van de dialoogsessie;
i. We zien het als het startschot voor concrete projecten;
ii. We gaan van denken naar doen;
iii. Het levert ons nieuwe partners op.
We willen tijdens het volgende overleg concreet bespreken en afspraken maken wat het vervolg na 9
mei zal zijn. Dit kunnen we de deelnemers meegeven, zodat ze met een beeld van het vervolg naar
huis gaan.
Marleen laat de ideeën voor de uitnodiging zien. Het idee is dat de uitnodiging vergezeld wordt van
de infographic van de Moedige Dialoog, aangepast aan de Westlandse situatie. Iedereen is het eens
met dit idee en Marleen zet dit in gang. Naar verwachting neemt dit 3 weken in beslag. Dit zal zowel
een papieren-versie als een digitale versie worden.
Marleen neemt het initiatief voor een lijst met gewenste deelnemers. Deze lijst wordt door Catelijne
verspreid, zodat een en ander aangevuld kan worden. Voorgesteld wordt om een “save-the-date” uit
te laten gaan voor 9 mei. Marleen neemt het initiatief om hiervoor een tekstvoorstel te doen.
Afgesproken wordt dat dit vanuit een centraal punt naar mogelijke deelnemers wordt gestuurd.
i. Logo’s van de initiatiefnemers;
Iedereen stuurt het eigen logo digitaal naar Catelijne;
ii. De tekst is kort en bondig;
iii. Mogelijkheid tot voorinschrijven opnemen.
iv. We benoemen dat het wenselijk is om, in het belang van een gemeleerde
groep, niet te veel mensen vanuit één organisatie of vertegenwoordiging deel te laten nemen. Ook
benoemen we dat we liever geen “nee” verkopen.
Volgende overleggen:
•
•
•

Woensdag 17 april 2019 – regulier overleg van 9.00 – 11.00 uur in De Lier bij Rabobank;
Donderdag 9 mei 2019 – dialoogsessie van 14.00 – 18.00 uur in ’s-Gravenzande bij De Kiem;
Woensdag 15 mei 2019 – regulier overleg van 9.00 – 11.00 uur in Monster bij Vitis Welzijn.

