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1. Inleiding 
 
In stadsdeel West moeten veel bewoners rondkomen van een laag inkomen. Soms 
verkrijgen zij dit inkomen uit een uitkering, in andere gevallen uit (parttime) werk of als 
kleine zelfstandige. Voor een aantal van hen is het moeilijk om elke maand weer rond te 
komen. In het huidige economische klimaat is de verwachting dat het aantal bewoners 
waarbij dit het geval is de komende jaren verder zal toenemen.  
De bezuinigingen die landelijk en op gemeente niveau plaatshebben treffen voor een 
groot deel bewoners die het toch al moeilijk hadden. Dit kan niet worden voorkomen. 
Wel kan er op worden ingezet de gevolgen van deze maatregelen voor deze bewoners 
zo goed mogelijk op te vangen en bewoners toe te rusten hier zo goed mogelijk mee 
om te gaan. 
Armoede en de bestrijding daarvan staat hoog op de politieke agenda. Zo hebben in 
Amsterdam de bestuurders van stad en stadsdelen eind 2011 een gezamenlijk 
Armoedemanifest ondertekend, waarin zij de inzet voor de komende jaren op 
hoofdlijnen hebben vastgelegd.  
In deze uitwerkingsnotitie zal worden stilgestaan bij wat we precies verstaan onder 
armoede, daarna zullen de landelijke en stedelijke ontwikkelingen die van invloed zijn 
op armoede in Amsterdam worden geschetst. Vervolgens wordt een vertaling gemaakt 
naar de situatie en de gevolgen voor bewoners in West. Tenslotte zal uiteen worden 
gezet wat we al doen in het kader van armoedebestrijding en waarop de focus de  
komende jaren zal liggen als het gaat om beleid en uitvoering. De kanttekening moet 
hierbij gemaakt worden dat de invloed van stadsdelen op werktoeleiding beperkt is en 
dat stadsdelen niet gaan over inkomenspolitiek.  
 
2. Probleemschets 
 
2.1 Armoede gedefinieerd 
Bij armoede denken we al snel aan inkomen, want hoe meet je armoede? In Nederland  
doen we dat door aantallen mensen onder een vastgestelde inkomensgrens te meten, 
de zogenaamde minimahuishoudens. Deze armoedegrens is vastgesteld op 110% van 
het wettelijk sociaal minimumloon (€1.452,- netto per maand voor een gezin). Als een 
gezin moet rondkomen van een inkomen van minder dan deze € 1.452,- netto per 
maand, dan is er sprake van een minimumhuishouden. Volgens deze systematiek leeft 
één op de vijf inwoners van Amsterdam onder deze armoedegrens. 
 
Bovenstaande is een financiële invulling van het begrip armoede. Een dergelijke 
invulling zegt weinig over welke problemen deze mensen ondervinden. Sommige 
mensen kunnen best rondkomen van een minimuminkomen, terwijl anderen met een 
bovenmodaal inkomen enorme schulden hebben en amper geld voor hun 
levensonderhoud. Ook vooruitzichten voor de toekomst kunnen enorm verschillen; een 
student met een minimuminkomen weet dat dit waarschijnlijk tijdelijk is, terwijl een 
alleenstaande ouder met vijf kinderen en een minimuminkomen dit perspectief niet 
heeft. 
Dit verschil in perspectief maakt vaak ook het verschil in veerkracht en draagkracht; de 
mate waarin iemand zelf kan bijdragen aan het oplossen van de eigen problemen.  
 
In dit kader zijn er ook andere definities van armoede mogelijk. Een voorbeeld daarvan 
is die van Engbersen & Snel uit hun tweede jaarrapportage armoede & sociale 
uitsluiting. Zij definiëren armoede als het relatieve onvermogen van bepaalde groepen 
of personen om die bestaansmogelijkheden te realiseren die hen in staat stelt om als 
volwaardig lid van de eigen samenleving te functioneren. Deze definitie geeft aan dat 
het bij armoede gaat om meer dan een financieel probleem alleen. Een combinatie van 
factoren, zoals een slechte gezondheid, geen of weinig werk, pech en een beperkt 
sociaal netwerk maakt het leven van mensen arm aan mogelijkheden en kansen. 
Geldgebrek kan hiervan de oorzaak zijn, maar net zo goed een gevolg.  
Blijft overigens overeind dat minder geld minder mogelijkheden mee brengt. 



 

Pagina 4 van 24 

 
 

 
 
 

4 

 
 
 
2.2 Armoede in West in cijfers 
Het aantal minimahuishoudens in West blijft de afgelopen jaren vrij constant (cijfers 
Armoedemonitor 2010 Dienst Onderzoek en Statistiek). De onderstaande tabel laat dit 
zien. 
 
 

                                           Aantal m inimahuishoudens  
2008 2009 2010 
BA 3.660 18,1% 
BL 3.578 22,0% 
WP 4.016 19,0% 
OW 2.888 14,1% 
West 
totaal 

14.142 18,1% 

 
 
 
 
West 
totaal 

 
 
 
 
 
14.283 

 
 
 
 
 
18,1% 

 
 
 
 
West 
totaal 

 
 
 
 
 
14.483 

 
 
 
 
 
18,1% 

Stad 69.067 16,5% Stad 70.157 16,5% Stad 71.564 16,6% 
 
 
De verschillen binnen West zijn enorm. Zo leeft 7,4 % van de bewoners van de 
Vondelbuurt van een minimuminkomen tegen 36% in de Kolenkitbuurt. In buurten als 
de Spaarndammerbuurt en Landlust leeft rond de 24,5% van de bewoners van een 
minimuminkomen.  
 
Het overgrote deel van de bewoners die tot de minima behoren in West is afhankelijk 
van een uitkering. Maar er is ook een toenemend aantal mensen dat werkt en toch tot 
de minimahuishoudens behoort. West heeft in Amsterdam het grootste aandeel 
werkende armen; ongeveer 22% van alle werkende minima in de stad. Het overgrote 
deel van deze minima is jonger dan 30 jaar en de doorstroom onder deze minima is 
groot. De inschatting is dat een groot deel van deze jonge minima studenten betreft, 
maar dat wordt niet gemeten en is derhalve niet exact vast te stellen. Ondanks de 
aanname dat een groot deel van de werkende armen studenten zouden zijn, is het 
toename van het aantal werkende armen toch een ontwikkeling om rekening mee te 
houden. De veronderstelling dat werk de weg uit armoede is, geldt niet voor iedereen.  
 
 

Soort inkomen 
WWB AOW UWV werk Anders/ 

onbekend 
Totaal 

6715 2676 1146 2671 1275 14.483 
46,4% 18,5% 7,9% 18,4% 8,8% 100% 

 
Het aantal jongeren in minimahuishoudens is zowel in West als stedelijk de afgelopen 
jaren iets afgenomen. Toch groeit in West nog 29,2% van de jongeren (6.062) op in een 
huishouden dat moet rondkomen van een minimuminkomen. Stedelijk is dit percentage 
25,5%. Ook hier zijn de verschillen tussen buurten groot; variërend van 46,8% in de 
Kolenkit tot 7,9% in de Vondelbuurt en 8,2% in de Helmersbuurt. 
 
Bij het gebruik van inkomensvoorzieningen is gelukkig wel zichtbaar dat in de buurten 
waar de meeste minima wonen, ook het meest gebruik wordt gemaakt van 
voorzieningen. In de Kolenkit bijvoorbeeld leven veel jongeren in minimahuishoudens, 
maar maakt ook bijna 30% van de minimahuishoudens gebruik van de 
scholierenvergoeding. Gemiddeld is dit gebruik in West 14,5% onder de minima 
(slechts een deel van de minimahuishoudens heeft kinderen en heeft derhalve recht op 
deze voorziening). 
 
Zowel stedelijk als in West zijn 1-oudergezinnen een risicogroep als het gaat om 
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armoede. In de Kolenkit behoort ruim 60% van de 1-oudergezinnen tot de 
minimahuishoudens. In Landlust en de van Galenbuurt ligt dit percentage rond de 50%. 
Opvallend is dat in de Spaarndammerbuurt juist een hoger percentage van de 
alleenstaanden tot de minimahuishoudens behoort; ruim 25%, waar dit in de meeste 
andere buurten van West maximaal 20% is. 
 
2.3 Risicogroepen Armoedemonitor 
De risicogroepen die in het kader van armoede zijn gedefinieerd zijn voortgekomen uit 
de cijfers in de armoedemonitor. Mensen met een beperking worden niet als aparte 
groep gemonitord. Dit terwijl dit wel een groep is die vaak een laag inkomen heeft en 
risico loopt op isolement. Verondersteld wordt dat deze groep op een andere manier in 
beeld komt, bijvoorbeeld via de Wmo en AWBZ en er vanuit dat kader voorzieningen 
worden getroffen. 
Vanuit de armoedemonitor wordt wel zichtbaar dat vrouwen meer kans lopen om tot de 
minimahuishoudens te gaan behoren dan mannen, zeker als het gaat om één-
oudergezinnen.  
Ook jongeren behoren tot de risicogroepen, niet alleen om dat zij vaak opgroeien in 
minimahuishoudens, maar ook omdat als zij daar opgroeien, zij een verhoogde kans 
hebben later zelf arm te worden.  
Ouderen zijn een andere risicogroep. Zij hebben vaak een laag inkomen en een 
afnemend netwerk en lopen zo eerder kans op isolement.  
De laatste groep die als risico is benoemd bestaat uit werkende armen; deze groep is 
vaak slecht op de hoogte van bestaande regelingen en voorzieningen. Vanuit de 
centrale stad worden extra inspanningen gepleegd op enkele van deze risicogroepen. 
Deze inzet wordt bij de stedelijke inzet beschreven. 
 
 
3. Landelijke – en stedelijke ontwikkelingen 
 
3.1 Landelijke ontwikkelingen 
 
Landelijke ontwikkelingen hebben de grootste invloed op de inkomens en de 
compenserende voorzieningen van bewoners in Amsterdam. Vanwege 
Rijksbezuinigingen wordt een groot aantal landelijk regelingen afgebouwd. 
  
NB.Vanwege de val van het kabinet is op dit moment niet duidelijk welke maatregelen 
doorgang zullen vinden en welke maatregelen ongedaan zullen worden gemaakt. In 
ieder geval is de verwachting dat de invoering van een aantal maatregelen wordt 
uitgesteld. Op dit moment zijn in het Lenteakkoord een aantal maatregelen die 
hieronder staan beschreven teruggedraaid, een aantal andere maatregelen zijn 
controversieel verklaard. Het is echter goed mogelijk dat die maatregelen na de 
verkiezingen in september van dit jaar alsnog zullen worden ingevoerd. Derhalve zullen 
ze hier met deze kanttekening wel blijven staan. 
 
Naast de invoering van een aantal landelijke maatregelen realiseert het Rijk een deel 
van haar bezuinigingen door gemeenten minder middelen uit te keren voor het 
uitvoeren van bepaalde taken. Daardoor worden gemeenten gedwongen om de 
bezuinigingen van het Rijk in hun eigen begroting door te voeren. Op deze manier zijn 
er in Amsterdam onder andere op het gebied van reïntegratie scherpe keuzes gemaakt. 
En ook op armoedebestrijding moet worden bezuinigd. 
 
De belangrijkste voorbeelden van landelijke maatregelen zijn: 
 

• De toelatingseisen voor de Wajong (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening 
Jonggehandicapten) en de Wsw (Wet sociale werkvoorziening) worden 
aangescherpt, en per 2013 zullen beide regelingen overgaan in een nieuwe 
Wet Werken naar Vermogen. (inschatting nu is dat deze Wet wel doorgang zal 
vinden, wellicht met wijzigingen, en waarschijnlijk later dan 1 januari 2013 zal 
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worden ingevoerd) 
• Het reïntegratiebudget voor de WW (Werkeloosheids Wet) wordt geschrapt. 

Deze ontwikkeling zal naar verwachting leiden tot een verhoogde instroom in 
de WWB (Wet Werk en Bijstand).  

• De WWB uitkering gaat geleidelijk omlaag en de gezinstoets wordt ingevoerd. 
Dit laatste betekent dat voor het recht op bijstand niet alleen het inkomen van 
de aanvrager wordt bekeken, maar ook het inkomen van inwonende (niet 
schoolgaande) huisgenoten boven de 18 jaar. (De gezinstoets was per 1 
januari 2012 ingevoerd, maar is per begin mei 2012 stopgezet.) 

• De eigen bijdrage voor kinderopvang wordt verhoogd 
• De eigen bijdrage voor GGZ (Geestelijke gezondheidszorg)wordt verhoogd. 

(deze maatregel is voorlopig deels teruggedraaid) 
• De drempel voor het ontvangen van zorgtoeslag gaat omhoog  
• Het eigen risico in de zorgverzekering gaat omhoog 
• Er wordt bezuinigd op de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) 

(deze maatregel blijft liggen en pas na de verkiezingen zal duidelijk worden of 
deze doorgang vindt) 

• Er zal worden bezuinigd op Jeugdzorg 
• Het Persoons Gebonden Budget (PGB) wordt afgeschaft (deze maatregel is 

voorlopig deels teruggedraaid) 
 
De gemeente Amsterdam ontvangt van de Rijk minder middelen voor onder andere: 

• Reïntegratie; het Werk-deel, het zogenaamde Participatiebuget binnen de 
WWB, wordt scherp omlaag gebracht. Waar de gemeente tot 2010 nog zo’n 
210 miljoen ontving op jaarbasis, wordt deze bijdrage tot 2014 afgebouwd naar 
ongeveer 45 miljoen.  

• Armoede: voor armoede ontvangt de gemeente Amsterdam 12 miljoen minder 
vanuit het Rijk in 2012. 

 
De Rijksbezuinigingen zijn zo drastisch en talrijk dat zij niet door de gemeente kunnen 
worden opgevangen. Wel zal de gemeente er op inzetten de getroffen bewoners zo 
goed mogelijk te ondersteunen; stad en stadsdelen willen hierin samen optrekken.  
 
3.2 Stedelijke ontwikkelingen 
 
De minimahuishoudens gaan er vanwege alle bezuinigingen de komende jaren 
financieel verder op achteruit. Stad en stadsdelen zetten er op in om een vangnet te 
behouden voor diegenen die het (tijdelijk) niet op eigen kracht kunnen, en tegelijk te 
investeren in het versterken van netwerken en verbindingen om mensen duurzaam te 
ondersteunen om uit de armoede te raken. 
 
3.2.1 Bezuinigingen & compensatie 
 
Doordat bijdragen vanuit het Rijk enorm omlaag gaan is Amsterdam genoodzaakt om 
scherpe keuzes te maken. Door de korting op het Participatiebudget is besloten dat 
DWI alleen nog reïntegratiemiddelen beschikbaar stelt voor mensen met een WWB 
uitkering die binnen twee jaar perspectief hebben op werk. In West zijn dit ongeveer 
1000 bewoners. De overige bewoners die een WWB uitkering ontvangen maken 
gebruik van zorgaanbod in stadsdelen of moeten op Eigen Kracht actief blijven of 
worden, bijvoorbeeld door middel van het doen van vrijwilligerswerk. In West gaat het 
om ruim 6.000 bewoners. Bewoners die voorheen in aanmerking kwamen voor een 
activeringstraject worden vanaf medio 2011 opgeroepen door hun klantmanager van 
DWI waarna met een participatiecoach van het stadsdeel wordt bekeken of er een 
passende plek voor iemand gevonden kan worden waar iemand actief kan zijn (denk 
aan vrijwilligerswerk). 
 
De bijdrage van het Rijk voor armoedebestrijding gaat met 12 miljoen omlaag in 2012. 
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De gemeente Amsterdam heeft besloten om niet op de schuldhulpverlening te 
bezuinigen aangezien deze net opnieuw is geherstructureerd en de werkwijze eerst 
goed geïmplementeerd moet worden voor de mogelijkheden worden bezien om deze 
voorziening met minder middelen uit te gaan voeren. Amsterdam heeft er voor gekozen 
om de bezuinigingen te effectueren op de inkomensondersteunende maatregelen.  
 
De inschatting vanuit het Rijk is dat de enorme bezuinigingen voor de meest kwetsbare 
bewoners aanzienlijke gevolgen zullen hebben. Daarom is besloten gemeenten tot en 
met 2015 compensatiemiddelen te geven. Voor Amsterdam is er jaarlijks een bedrag 
van 9,4 miljoen beschikbaar. Dit bedrag zal worden ingezet om de gevolgen van de 
gezinstoets te verzachten (4,3 miljoen per jaar), de regeling voor chronisch zieken en 
gehandicapten in stand te kunnen houden (1.3 miljoen per jaar), compensatie te 
kunnen bieden voor verhoging van eigen bijdrages (2 miljoen per jaar), aan de extra 
vraag naar bijzondere bijstand te kunnen voldoen (1 miljoen per jaar) en extra inzet te 
kunnen plegen in het vormgeven van operationele teams voor kwetsbare huishoudens 
(1 miljoen per jaar) 
 
In bijlage 2 treft u een overzicht van de stapeling van alle maatregelen op minima. 
 
 
3.2.2 Stedelijk antwoord: het manifest 
 
Er is niet alleen minder geld beschikbaar voor armoedebestrijding. De afgelopen jaren 
is ook de visie op het bestrijden van armoede veranderd. Hierin trekken stad en 
stadsdelen gezamenlijk op. Om het belang van een gezamenlijke visie van stad en 
stadsdelen op het bestrijden van armoede te onderschrijven, is door bestuurders van 
stad en stadsdelen een manifest armoedebestrijding ondertekend. Dit manifest geeft op 
hoofdlijnen de inzet voor de komende jaren weer. De nadruk wordt gelegd op een brede 
aanpak, omdat armoede meer is dan alleen een financieel probleem. In een brede 
aanpak hebben verschillende partijen een rol. De overheid is slechts één van die 
partijen. Ook maatschappelijke organisaties, bedrijven en burgers zelf hebben een rol. 
Er wordt meer en vaker een beroep gedaan op netwerken rondom burgers. De sociale 
veerkracht van de samenleving wordt aangesproken. Waar er onvoldoende netwerk is 
wordt beroep gedaan op de overheid. In de relatie van de overheid met de burger staat 
het begrip wederkerigheid centraal; de burger wordt gevraagd om te investeren in 
zichzelf en de directe omgeving. Uiteraard blijft een vangnet beschikbaar voor die 
mensen die het (tijdelijk) niet op eigen kracht kunnen. In bijlage 1 bij deze nota vindt u 
een afschrift van het manifest. 
 
De stedelijke inzet is verder beschreven in het Meerjarenbeleidsplan Inkomen en 
Armoedebestrijding 2012-2015. De zes V’s van armoedebestrijding, zoals in de 
volgende paragraaf beschreven, zijn hierin een leidraad. Het volledige document is te 
downloaden via de website van de gemeente Amsterdam:  
 
http://www.amsterdam.nl/gemeente/organisatie-diensten/dwi/dwi-corporate/verslagen-
plannen/documenten/meerjarenbeleidsplan-1/ 
 
3.2.3 Van drie naar  zes V’s  
 
In 2009 is rapport Koopmans verschenen. In dit rapport werden aanbevelingen gedaan 
omtrent de effectiviteit van armoedebeleid. De aanbevelingen hebben ertoe geleid dat 
de gemeente Amsterdam is gestart met een Activerend armoedebeleid. Het idee dat 
hierin centraal stond was dat bewoners actief gemaakt moesten worden in het oplossen 
van armoedeproblemen. Vanaf 2009 werd er in dit actief armoedebeleid gewerkt langs 
de lijnen van drie V’s; dit waren: 

• verlichten 
• voorkomen 
• verminderen 
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Verlichten is vaak nodig als mensen ernstige problemen hebben. Zij moeten weer 
ruimte krijgen in hun hoofd om met problemen aan de slag te kunnen. Een voorbeeld 
van verlichten is het beschikbaar stellen van voedselpakketten, zodat mensen in ieder 
geval in hun eerste levensbehoeften kunnen voorzien. 
Voorkomen is beter dan genezen. Waar mogelijk is het belangrijk dat problemen in een 
vroeg stadium worden opgespoord, of bewoners zelfs worden bereikt voor zij in de 
problemen raken. Een voorbeeld van een voorziening die hierop gericht is, is het 
volgens van een budgetcursus. Als mensen te maken krijgen met 
inkomensachteruitgang, bijvoorbeeld na ontslag, of na een scheiding kan preventief een 
budgetcursus worden ingezet. Zo ontwikkelen mensen het bewustzijn dat ze hun 
uitgavenpatroon zullen moeten aanpassen en leren zij om met minder inkomen rond te 
komen. 
Wat betreft het verminderen van armoede leert de ervaring dat werk het beste middel is 
om uit de armoede te komen.  
 
Vanaf 2012 komt de focus te liggen op het verminderen van armoede. De 
bezuinigingen worden doorgevoerd op het verlichten van armoede. Verlichtende 
maatregelen zoals inkomensondersteuning zijn bedoeld als tijdelijke voorzieningen om 
ondertussen te werken aan het einddoel, namelijk om uit de armoede te geraken. Er 
wordt een minimumniveau aan deze verlichtende maatregelen in stand gehouden zodat 
er wel een vangnet blijft bestaan, maar mensen niet onnodig lang van deze 
voorzieningen gebruik blijven maken en gestimuleerd worden om aan een duurzame 
oplossing van hun problemen te werken. Hierin moet maatwerk centraal staan. 
Sommige bewoners zullen niet in staat blijken om actief aan de eigen problemen te 
werken. Schaamte, ziekte, depressie, een stapeling van problemen en het ontbreken 
van perspectief kunnen hier debet aan zijn. Voor deze bewoners moeten de 
basisvoorzieningen wel als vangnet beschikbaar blijven. Met deze bewoners zal een 
veel langduriger traject moeten worden aangegaan om weer licht aan het eind van de 
tunnel te kunnen zien. 
Waar mogelijk moeten bewoners uiteraard wel worden gestimuleerd om wel actief met 
de eigen problemen aan de slag te gaan. 
Vanuit de gedachte van het manifest zijn er eind  2011 drie V’s toegevoegd; dit zijn: 

• versterken 
• verbinden  
• verbreden 

Het idee achter deze drie V’s is dat het versterken van bestaande netwerken en het 
verbinden van initiatieven, bewoners en organisaties aan elkaar kunnen zorgen voor 
meer ondersteuning aan hen die een duwtje in de rug nodig hebben. Bewoners kunnen 
elkaar helpen, als lotgenoten om schaamte te doorbreken, als ervaringsdeskundige 
door de weg te wijzen en perspectief te bieden of doordat zij een ander iets kunnen 
bieden wat diegene niet alleen kan. Door de bestrijding van armoede te verbreden naar 
meerdere beleidsterreinen kan een samenhangende inzet voor en door bewoners 
ontstaat. De zes V’s komen in de volgende paragrafen nog terug als het gaat om het 
instrumentarium dat hieraan is verbonden. 
 
3.2.4 Inzet op risicogroepen 
 
Vanuit de centrale stad zijn risicogroepen benoemd als het gaat om armoede.  
Op enkele van deze groepen wordt extra inzet gepleegd. Zo is de doelstelling van DWI 
om 750 alleenstaande moeders in 2012 aan het werk te helpen. Verder is besloten niet 
op inkomensvoorzieningen voor jongeren te bezuinigen. Ook zijn er extra maatregelen 
aangekondigd als het gaat om werkende armen. DWI zal extra inzet plegen om mensen 
die parttime werken aan meer werk te helpen en bij gezinnen een niet werkende partner 
aan werk te helpen. Ook zelfstandigen krijgen extra aandacht. Voor hen zullen 
bestaande inkomensregelingen toegankelijker worden gemaakt en zij zullen via 
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Ondernemerscentra worden toegerust om hun eigen kracht te versterken. 
 
 
3.2.5 Inkomensondersteuning 
 
Amsterdam is landelijk gezien één van de gemeenten met het meest uitgebreide pakket 
aan inkomensondersteuning. 
Zoals bij de 6 V’s beschreven is inkomensondersteuning een instrument dat met name 
is gericht op het verlichten van armoede. De regelingen op het gebied van 
inkomensondersteuning worden binnen de gemeente Amsterdam centraal stedelijk 
uitgevoerd door de Dienst Werk en Inkomen en zijn beschikbaar voor mensen met een 
inkomen tot 110% van het minimumloon (soms met aanvullende criteria).  
De afgelopen jaren is de gemeente bezig geweest om regelingen te vereenvoudigen en 
om sommige regelingen samen te voegen. Er is een regeling voor chronisch zieken en 
gehandicapten, de bijzondere bijstand, langdurigheidstoeslag en de knipkaart, 
collectieve ziektekostenverzekering, woonkostenvoorziening, plusvoorziening 65+, de 
stadspas, kwijtschelding gemeentelijk belastingen, PC-voorziening, 
scholierenvergoeding en er kunnen aanvragen worden gedaan bij het Jeugdsportfonds. 
Deze ondersteuning is uiteraard aanvullend op landelijke toeslagen van de 
Belastingdienst. 
De bezuinigingen op de inkomensvoorzieningen worden op de onderstaande manier 
geëffectueerd: 

1. plusvoorziening voor mensen boven de 65 jaar wordt gehalveerd. 
2. woonkostenvoorziening voor inkomens tot 110% in plaats van 125% van het 

minimumloon. 
3. bedrag langdurigheidstoeslag (voor huishoudens zonder kinderen) afhankelijk 

van behoefte 
4. internetaansluiting PC-regeling van 3 naar 1 jaar. 

  
3.2.6 Naar effectievere schuldhulpverlening   
 
Een ander instrument dat gericht is op zowel het verlichten als het verminderen van 
armoede, is de schuldhulpverlening.  
 
De schuldhulpverlening in Amsterdam kende veel uitval mede doordat het traject altijd 
gericht was op sanering en dit voor veel mensen geen haalbaar traject bleek. De 
eenzijdige focus op de schuldsanering-sec bracht mee dat de positieve resultaten van 
voorliggende preventieve en begeleidende activiteiten in de totaalbeoordeling van de 
effectiviteit van het proces buiten beeld bleven. 
 
Daarom hebben stad en stadsdelen de schuldhulpverlening opnieuw ontworpen. In het 
herontwerp wordt geprobeerd problematische schulden te voorkomen en de uitval te 
verminderen door het proces efficiënter in te richten en de doorlooptijd van trajecten te 
verkorten. U bent inmiddels over het nieuwe proces geïnformeerd middels een los 
memo. 
 
In hoofdstuk vier wordt het nieuwe product zoals het inmiddels is West wordt uitgevoerd 
verder toegelicht. 
 
3.2.7 Zo snel mogelijk interveniëren  
 
Het vroegtijdig signaleren van problemen is een belangrijk onderdeel van 
armoedebestrijding. Er zijn meerdere stedelijk gecoördineerde projecten die hierop 
gericht zijn. Deze projecten worden in stadsdelen uitgevoerd door instellingen voor 
Maatschappelijke Dienstverlening. 
 
 - Vroeg eropaf: bij twee maanden betalingsachterstand doen woningcorporaties en 
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sinds enige tijd ook  Agis en enkele grote energieleveranciers een melding naar de 
maatschappelijke dienstverlening. De maatschappelijke dienstverlening neemt 
vervolgens contact op met bewoners om hen te motiveren de betalingsachterstand in te 
lopen. Ook wordt bekeken of er schuldhulpverlening nodig is, of dat er andere 
problemen spelen. Stedelijk wordt geprobeerd ook andere partijen bij dit project aan te 
laten sluiten. 
- Eropaf: als vroegsignalering middels vroeg eropaf niets heeft opgeleverd en er dreigt 
een energieafsluiting of een huisuitzetting, dan wordt dit wederom door corporaties en 
NUON gemeld aan de Maatschappelijke Dienstverlening. Deze gaat op huisbezoek bij 
de bewoner om de mogelijkheden te onderzoeken de dreigende crisis af te wenden. 
 
3.2.8 Verkokering doorbreken en integraal aanpakken   
 
Sinds een paar jaar zijn er in Amsterdam allerlei organisaties actief die outreachend, in 
de wijk, vaak middels huisbezoeken bewoners bereiken. Dit kan gericht zijn op het 
vergroten van veiligheid in de wijk, het verminderen van overlast, het in beeld krijgen 
van jeugdproblematiek, of in kaart brengen van armoedesignalen (Achter de Voordeur-
aanpak). Naast deze outreachende hulpverleners zijn er nog veel meer hulpverleners 
die vaak met dezelfde bewoners op verschillende leefgebieden aan de slag zijn. 
Al langer bestond de notie dat de hulpverlening aan kwetsbare bewoners (bewoners die 
niet zelfredzaam zijn en met meervoudige problemen kampen) beter gestroomlijnd zou 
moeten worden. 
Hiertoe is enkele jaren geleden het idee van Maatschappelijke Steun Systemen 
ontstaan. Binnen die aanpak werkten hulpverleners samen rondom dezelfde bewoner 
en werden signalen uitgewisseld en werkafspraken gemaakt in casuïstiek overleggen 
en wijktafels. 
De Sociale Alliantie heeft medio 2011 gevonden dat hierin nog efficiënter gewerkt zou 
kunnen worden. Het idee van één regisseur per gezin, één plan en één budget wilden 
zij vormgeven in het ontwikkelen van frontlijnteams; de aanpak kwetsbare huishoudens. 
Het idee is dat hulpverleners en dienstverleners van verschillende instellingen 
samenwerken in een kernteam in een wijk. De kwetsbare huishouden die door dat team 
bediend worden krijgen één aanspreekpunt. De hulpverlener die regisseur wordt van 
het huishouden stelt met de bewoners een plan op voor het hele huishouden op alle 
leefgebieden en bewaakt met hen de voortgang van het plan. Armoedebestrijding 
binnen het huishouden vindt dus niet geïsoleerd plaats. De regisseur heeft mandaat 
van collegae om de inzet die nodig is in het huishouden te regelen.  
 
Deze aanpak is uitermate geschikt voor die bewoners die geen perspectief meer zien 
en zelf niet meer de mogelijkheden zien om actief te werken aan het oplossen van hun 
problemen. Door een integraal plan op te stellen waarin stapsgewijs aan oplossingen 
wordt gewerkt kan weer perspectief ontstaan. Hierin kan het betrekken van andere 
bewoners, familie, buren , lotgenoten of ervaringsdeskundigen een belangrijke bijdrage 
leveren. Deze werkwijze kan veel tijd in beslag nemen. In de tussentijd moet voor 
bewoners een vangnet beschikbaar blijven waarop zij kunnen rekenen voor hun 
basisbehoeften. Overigens zal ook blijken dat voor sommige bewoners deze aanpak  
geen reëel perspectief  biedt. Soms is het stabiliseren van problemen het hoogste 
haalbare. 
 
In West was al het beleid ingezet de ‘Achter de voordeur’ aanpakken meer integraal en  
gericht op versterken van eigen kracht en eigen netwerken op te pakken. In de Kolenkit 
is vanaf september 2011 een frontlijnteam actief. Op dit moment zijn al enkele 
honderden huishoudens bij dit team in beeld. Over de ontwikkelingen binnen deze 
aanpak wordt u verder separaat geïnformeerd.  
 
 
3.2.9 Pact van Amsterdam & Social Return 
 
De noodzaak om andere partijen in de stad aan te spreken op hun inzet als het gaat om 



 

Pagina 11 van 24 

 
 

 
 
 

11 

het bestrijden van armoede neemt toe. Voor het betrekken van het bedrijfsleven is in 
2010 het Pact van Amsterdam opgericht. Het Pact is een plek om elkaar te ontmoeten, 
ideeën uit te wisselen en inspiratie op te doen voor het vormgeven van maatschappelijk 
verantwoord ondernemen. Inmiddels hebben veel grote bedrijven, zoals banken, zich bij 
dit initiatief aangesloten. Zij zetten zich op verschillende manieren in om een bijdrage te 
leveren aan de armoedebestrijding in Amsterdam. Dat kan zijn door medewerkers in te 
zetten als maatje, ze budgetlessen te laten geven, of door ze als vrijwilliger bij een 
voedselbank in te zetten. Het kan ook door een financiële bijdrage te leveren in een 
bestaand project of een voedselbijdrage aan de voedselbank. 
Tot nu toe heeft deze werkwijze met name op stedelijk niveau vorm gekregen.  
 
Een ander onderwerp, dat zijdeling ook te maken heeft met de inzet van bedrijven op 
het verminderen van armoede in Social Return. Stedelijk, maar ook in West wordt 
momenteel gewerkt aan het vormgeven van hiervan. De essentie van Social Return 
bestaat eruit dat bij het aanbesteden van grote opdrachten en projecten een sociale 
bijdrage wordt gevraagd aan gegunde partijen. Dit krijgt invulling door een percentage 
van de aanneemsom in te zetten om mensen zonder werk een werkplek te bieden, of 
een stage of scholingstraject aan te bieden. Over de uitwerking van dit onderwerp in 
West wordt u in een later stadium separaat geïnformeerd. 
 
4. Inspraak en meespraak 
 
Zoals het manifest laat zien, wordt het armoedebeleid de komende jaren steeds meer 
van de Amsterdammers; van professionals, van vrijwilligers en van bewoners van 
Amsterdam. Het is daarom extra belangrijk dat zij meedenken over de bestrijding van 
armoede. Om hier vanaf de start invulling aan te geven zijn in Stadsdeel West een 
aantal bijeenkomsten georganiseerd om input op de halen voor de totstandkoming van 
deze nota. De verslagen van de door het stadsdeel georganiseerde bijeenkomsten zijn 
als bijlagen bij deze uitwerkingsnota gevoegd. Hierna worden de belangrijkste 
aanbevelingen weergegeven. 
 
4.1 Dit willen professionals en vrijwilligersorgani saties 
 
Op 19 januari 2012 is er een armoedeconferentie gehouden. Hiervoor zijn 
stadsdeelafdelingen en organisaties (professionele en vrijwillige) uitgenodigd. Er waren 
in totaal ongeveer 100 deelnemers van organisaties uit de meest uiteenlopende hoeken 
van de samenleving (kerken, organisaties gericht op dak- en thuislozen, 
cliëntorganisaties, aanbieders van zorg en welzijn, woningbouwcorporaties etc.) 
hetgeen getuigt van grote betrokkenheid bij het onderwerp.  
 
Eén van de algemeen onderschreven conclusies was dat omstandigheden en 
risicofactoren belangrijk zijn, maar de veerkracht van een bewoner doorslaggevend is in 
hoe met deze omstandigheden wordt omgegaan. 
De speerpunten die tijdens de conferentie zijn benoemd: 
 

• Versterken van vaardigheden en weerbaarheid van bewoners 
• Versterken van netwerken van bewoners om eenzaamheid en isolement te 

voorkomen en/of doorbreken. 
• Meer en beter samenwerken op buurtniveau; versterken netwerken 

informeel/formeel 
• Doorbreken van taboes en schaamte 
• Toegankelijk en inzichtelijk maken van informatie en voorzieningen 
• Door bovenstaande 5 punten overerving van problemen doorbreken 

 
4.2 Dit willen bewoners 
 
Om de conclusies die door organisaties zijn geformuleerd te toetsen en aan te vullen is 
op 24 februari 2012 een bewonersavond gehouden. Er waren 30 bewoners op de 
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avond aanwezig. Het was een gemêleerd gezelschap bestaand uit actieve bewoners, 
bewoners die meer over het onderwerp wilden weten en ervaringsdeskundigen.  
 
Speerpunten die zijn benoemd: 
 

• scholing en bewustwording om armoede duurzaam te bestrijden zijn heel 
belangrijk (oa kennis van de Nederlandse taal, van omgaan met geld, van 
goedkope producten - en voorzieningen in de wijk)  

• bewustwording dat je niet meer kunt uitgeven dan je hebt, welke risico’s 
schulden met zich mee brengen, welke prioriteiten je stelt, en hoe je met elkaar 
(ouders en kinderen) als gezin je hoofd boven water houdt. 

• begeleiding in het ontdekken en ontwikkelen van talenten zodat mensen een 
nuttige bijdrage kunnen leveren, versterkt eigen waarde en perspectief  voor de 
toekomst. 

• professionals moeten worden geschoold om bewoners goed te kunnen 
ondersteunen; zichtbaar in de wijk, toegankelijk voor bewoners en goed op de 
hoogte van voorzieningen.  

• de buurt moet weer een buurt worden, met laagdrempelige voorzieningen waar 
mensen informatie kunnen halen en elkaar kunnen ontmoeten, leren kennen en 
helpen. 

• voor het doorbreken van schaamte en taboes is vertrouwen nodig dat pas 
ontstaat als men elkaar kent, begrijpt en respecteert. 

• kennis van ervaringsdeskundigen kan beter worden benut; zij kunnen bewoners 
laten zien dat er een uitweg is en dat zij niet de enigen zijn met problemen. 

• Bezuinigingen en de invoering van Welzijn Nieuwe Stijl brengen nu 
onzekerheid: de bekende professional is er niet meer en het bekende buurthuis 
is dicht. Stadsdeel wees duidelijk en communiceer: waar kunnen bewoners 
voor welke voorzieningen terecht!  

 
4.3 Armoedebestrijding bij jongeren 
 
In opdracht van stadsdeel West heeft Centram op 21 februari 2012 een symposium 
georganiseerd met als thema “Jongeren en het omgaan met geld; de rol van de 
professional”.  
 
Als belangrijke uitkomsten werden genoemd:  

• Jongeren vragen om praktische oplossingen 
• Visualiseer een probleem om het zichtbaar te maken (van sneeuwbal tot 

lawine) 
• Werk aan een perspectief; stel een realistisch doel 
• Positieve insteek, empathie en vertrouwen 
• Werk met een social call; check of advies of verwijzing is aangekomen. 

 
 
4.4 De Wmo-Adviesraad 
 
Op 20 maart 2012 is de nota ter advisering voorgelegd aan de Wmo Adviesraad. Zij 
hebben op 20 april hun advies ingediend. Het advies is als bijlage bij de nota gevoegd.  
 
Middels een los DB-besluit is een reactie op het advies geformuleerd richting de Wmo 
Adviesraad. In die reactie zijn de adviezen puntsgewijs aan de orde komen. In deze 
nota zijn de op- en aanmerkingen voor zover mogelijk verwerkt. 
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5. Armoede in West 
 
De goede dingen gericht op het bestrijden van armoede in West blijven we doen, zij het 
in een soms iets gewijzigde vorm. In dit hoofdstuk komt aan de orde hoe we dat willen 
doen de komende jaren. In het volgende hoofdstuk wordt beschreven wat nieuw en 
anders is. De acties die hieruit volgen komen in het laatste hoofdstuk nog eens 
puntsgewijs aan de orde. 
 
5.1 Bestuurlijke kaders 
 
West heeft zich de volgende doelen gesteld: 
1. Afname sociaal isolement. 
2. Verbetering leefsituatie mensen met meervoudige problemen. 
3. Toename zelfredzaamheid, zelfstandigheid. 
4. Toename actief burgerschap, deelname aan civil society. 
5. Afname armoede en sociale uitsluiting. 
 
Al deze doelen hangen sterk met elkaar samen. Je zou zelfs kunnen stellen dat het 
bestrijden van armoede zonder inzet op de andere doelen weinig zin heeft. Juist het 
verbeteren van de leefsituatie en het stimuleren van zelfredzaamheid en actief 
burgerschap kunnen ervoor zorgen dat mensen uit een armoedesituatie raken, of er 
niet in terecht komen. Zo is onderwijs een belangrijk ingrediënt als het gaat om het 
voorkomen van armoede. Ook iemands netwerk, de mensen in de omgeving van een 
persoon of huishouden, dragen bij aan het verkleinen of vergroten van de kans op 
armoede. De ervaring leert dat een netwerk van werkende mensen stimuleert om zelf 
ook te werken, terwijl een netwerk van mensen die niet werken, of het ontbreken van 
een netwerk, die ontwikkeling juist remt. Zo ontstaat ook de reproductie van armoede: 
kinderen die hun ouders nooit hebben zien werken, lopen een groter risico zelf ook 
werkeloos te blijven. Daar komt nog bij dat deze kinderen door het lage inkomen van 
hun ouders, vaak van kleins af aan minder actief mee hebben kunnen doen in de 
maatschappij dan leeftijdsgenoten van werkende ouders.   
 
De doelen van West zoals verwoord in het coalitieakkoord onderschrijven op deze 
manier de stedelijk gedragen visie van een brede aanpak als het gaat om 
armoedebestrijding.  
 
5.2 Welzijn Nieuw Stijl: de eigen kracht centraal 
 
De afgelopen jaren heeft armoedebestrijding voornamelijk in het teken gestaan van 
curatieve activiteiten zoals inkomensondersteuning en/of schuldhulpverlening. Voor 
mensen in een armoedesituatie blijven deze diensten belangrijk als vangnet. Om 
duurzaam uit de armoede te geraken is echter meer nodig, armoede is immers veel 
meer dan een tekort aan financiële middelen. Pas als bewoners hun eigen situatie als 
onwenselijk ervaren er zelf iets aan willen veranderen, en de kracht vinden om actief 
met problemen aan de slag te gaan, is echte verandering mogelijk. Pas als bewoners 
zelf meedenken en meedoen in het verbeteren van hun situatie, kan die duurzaam 
veranderen. De eigen kracht van bewoners staat hierin centraal.  
1 
Deze benadering sluit naadloos aan bij Welzijn Nieuwe Stijl. De focus op het versterken 
van vaardigheden en bewustwording is er daar één van. Vooral als het gaat om 

                                                      
1 Dit uitgangspunt brengt met zich mee dat er ook een groep zal zijn die curatief wel geholpen kan worden als het gaat om het stabiliseren van 
schulden, maar die vanwege beperkingen of het ontbreken van veerkracht en motivatie niet blijvend uit de armoede zal komen. 
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gezinnen met kinderen, zijn ouders eerder geneigd iets aan hun situatie te doen als ze 
de risico’s voor hun kinderen inzien. Door armoedebestrijding breed te verweven in 
allerlei aanpalende beleidsterreinen kan hier op allerlei momenten in het leven van 
bewoners aandacht aan worden geschonken: in het onderwijs, in de gezondheids- en 
jeugdzorg, binnen het welzijnswerk en bij uitkerende instanties. Actief armoedebeleid 
vraagt ook om nieuwe professionals; dezelfde soort professionals als waar Welzijn 
Nieuwe Stijl om vraagt. De professional moet meer gericht zijn op het versterken van de 
kracht van bewoners, het verbinden van bewoners, het bouwen van netwerken en 
minder gericht zijn op het helpen door dingen uit handen te nemen. Het gaat om een 
ondersteunende professional in plaats van een helpende. 
In de volgende paragrafen zal de uitwerking van Welzijn Nieuwe Stijl in diverse 
voorzieningen verder worden toegelicht. 
 
 
5.3 Wat we al doen en gaan verbeteren 
 
5.3.1 Schuldhulpverlening en jongerenschuldhulpverl ening 
 
In paragraaf 3.2.6 is het herontwerp van de schuldhulpverlening kort aan de orde 
geweest. De belangrijkste veranderingen in het aanbod zijn: 
 

• Het product Schuldhulpverlening is gesplitst in een traject sanering en een 
traject stabilisatie; immers; niet voor iedereen in een saneringstraject haalbaar. 

• Invoering Integrale intake; bij de intake worden problemen van de klant breed in 
kaart gebracht zodat verschillende disciplines elkaar kunnen ondersteunen in 
het traject dat een klant gaat doorlopen. 

• Er wordt een verplichte budgetcursus ingevoerd bij aanvang van 
Schuldhulpverleningstrajecten waardoor de eigen kracht en daarmee de 
zelfredzaamheid van klanten duurzaam wordt vergroot. Hierin wordt ook het 
netwerk van de klant meegenomen.  

• Er zijn klantprofielen ontwikkeld die aangeven wat klanten kunnen en nodig 
hebben; zo kan een traject op maat worden bepaald. 

• Integrale samenwerking met andere disciplines wordt versterkt, onder andere 
op het gebied van participatie.  

• Klanttevredenheidsonderzoek wordt een standaard onderdeel van de 
schuldhulpverlening; aanpassingen in het proces kunnen gevolg zijn van 
uitkomsten. Ook wordt er een uniforme klachtenprocedure ingevoerd. 

 
In West is er ook schuldhulpverlening beschikbaar voor jongeren (is nog niet in alle 
stadsdelen het geval). Dit is een ander aanbod dan schuldhulp voor volwassenen en is 
niet meegenomen in het herontwerp. Jongeren zijn vaak moeilijk te vinden en zijn zich 
weinig bewust van wat schulden überhaupt zijn. Als éénmaal blijkt dat ze problemen 
hebben, zijn die moeilijk op te lossen omdat jongeren meestal een gering inkomen 
hebben en daarmee weinig aflossingscapaciteit. Sinds deze vorm van hulpverlening 
beschikbaar is, is het aantal jongeren dat zich met hoge schulden meldt behoorlijk 
gestegen. Dit leidt ook tot de noodzaak om iets te doen aan de financiële 
bewustwording en opvoeding van kinderen en jongeren. Inzet op dit gebied komt in de 
volgende paragraaf aan de orde. 
 
5.3.2 Preventie 
 
De afgelopen jaren is er in West stevig ingezet op het voorlichten van bewoners, 
professionals en vrijwilligersorganisaties. Dit om mensen bewust en bekend te maken 
met de mogelijkheden van inkomensondersteuning, schuldhulp en budgetcursussen. 
Vanaf 2012 zal dit een iets ander karakter krijgen. In het traject schuldhulpverlening 
wordt zowel in een stabilisatietraject als een saneringstraject een verplichte 
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budgetcursus onderdeel van het traject. Hierdoor zal een groot deel van de mensen die 
voorheen van los cursusaanbod gebruik maakte, nu via de schuldhulpverlening een 
verplichte cursus doorlopen. Waar nodig kan deze cursus worden aangevuld met 
andere modules waarbij gedacht kan worden aan empowerment of het versterken van 
bepaalde vaardigheden zoals budgetteren, het op orde houden van de eigen 
administratie en rondkomen van een beperkt inkomen. 
Er blijft wel preventief aanbod beschikbaar als het gaat om cursussen en voorlichtingen. 
Dit aanbod zal gericht kunnen worden ingezet voor specifieke groepen en specifieke 
vragen. Voorbeelden zijn een voorlichting in een ouderkamer over de PC-voorziening, 
of een korte cursus over leren omgaan met een laag inkomen voor een groep mensen 
die met inkomensachteruitgang te maken krijgen. Ook bijvoorbeeld voorlichting over het 
risico van schulden of financiële bewustwording in een Jongeren Service Punt behoort 
tot dit aanbod. Echter, ook hier geldt, werken op maat en naar behoefte. Het veld zal 
dus gericht op zoek moeten gaan naar vragen van (groepen) bewoners. Vervolgens 
moet de infrastructuur zodanig zijn ingericht dat signalen ook snel leiden tot het 
gevraagde aanbod. 
 
Uit gesprekken met bewoners door de afgelopen jaren heen is gebleken dat het volgen 
van cursussen zowel een positieve invloed heeft op het aanleren van vaardigheden, 
maar vaak ook op het vergroten van zelfvertrouwen en het verstreken van het netwerk 
van bewoners. Zo zijn uit de budgetcursus voor klanten van de voedselbank al diverse 
initiatieven ontstaan waarin bewoners samen optrekken. Een voorbeeld hiervan is de 
Voedselbankkrant For El-Qaar, waarin handige tips staan voor voedselbankklanten 
over goedkope activiteiten, producten en over voorzieningen en regelingen waarvan 
gebruik kan worden gemaakt. Een ander voorbeeld is de cursus koken voor een prikkie, 
waarin bewoners goedkoop en gezond leren koken voor maximaal anderhalve euro. 
 
Naast dit vrij in te vullen cursusaanbod zijn er in West budgetlessen beschikbaar voor 
basisscholen. Tot nu toe heeft een groot deel van de scholen in West aangegeven geen 
interesse te hebben in dit aanbod, vanwege de lesprogramma’s die al overvol zijn. 
Inmiddels is het budget dat het Stadsdeel West van de centrale stad ontvangt voor dit 
aanbod afgestemd op het aantal scholen dat het aanbod afneemt. Daarin zit geen rek 
meer. Het aanbod kan nu in 30 klassen in West worden uitgevoerd.  
 
 
5.3.3 Voedselhulp en maatjes 
 
Sommige bewoners in West hebben voedselhulp nodig. Meestal is deze hulp tijdelijk 
van aard, bijvoorbeeld ten tijde van een schuldsanering. Het inkomen van een bewoner 
is op dat moment zo laag, dat met name voor gezinnen met kinderen aanvullende 
voedselhulp noodzakelijk wordt. 
Inmiddels zijn er ook bewoners die structureel voedselhulp ontvangen. Voedselbanken 
geven aan dat het met name gaat om mensen met verslavingsproblematiek of mensen 
waarbij schuldsanering niet tot de mogelijkheden behoort en die dus blijvend afhankelijk 
zijn van een heel laag inkomen. Op dit moment zijn er binnen West drie uitgiftepunten: 
in Westerpark, De Baarsjes en Bos en Lommer. De paar klanten van Oud-West worden 
tot op heden vanuit uitgiftepunt Marnixstraat bediend, dat binnen stadsdeel Centrum 
valt. De dienstverlening vanuit de uitgiftepunten wordt de komende jaren verder 
geharmoniseerd. Gericht op het uitgangspunt dat voedselhulp van tijdelijke aard moet 
zijn, bedoeld als noodvoorziening. Alleen waar dit strikt noodzakelijk is, kan voedselhulp 
een meer structurele voorziening zijn. 
 
De centrale voedselbank Amsterdam heeft naast de voedseluitgifte een programma dat 
gericht is op “Meer dan voedsel alleen”. Vanuit dit programma worden mensen die een 
voedselpakket ontvangen gestimuleerd om deel te nemen aan een budget- en 
empowermentcursus. Deze cursus is erop gericht om bewoners te leren budgetteren, 
hen te wijzen op voorzieningen, hun zelfvertrouwen te versterken en hen meer 
zelfredzaam te maken.  
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Een andere voorziening die uit dit programma is voortgekomen is de aanwezigheid van 
iemand van de maatschappelijke dienstverlening op de locatie van de voedselbank bij 
de intake. Zo kan een bewoner ter plekke aangeven extra hulp nodig te hebben en kan 
hij of zij worden aangemeld voor schuldhulpverlening of maatschappelijk werk.  
Ook wordt in dit kader bekeken of de  bewoner wellicht behoefte heeft aan een maatje. 
In dat geval is wordt een klant aangemeld bij project VONK. Zij hebben vrijwillige 
maatjes die een tijd lang met een bewoner meelopen en hem of haar ondersteunen om 
zaken op orde te krijgen en de weg naar reguliere hulpverlening soepel te laten 
verlopen. Gebleken is dat vooral maatjes die ervaringsdeskundig zijn van groot belang 
zijn. Het maatje is in dat geval het voorbeeld van iemand die het is gelukt om duurzaam 
uit de problemen te komen. Dit laat de bewoner zien dat hij of zij dit ook zou kunnen 
bereiken. Overigens kan vanuit de schuldhulpverlening ook een VONK-maatje worden 
ingezet. 
 
 
5.3.4 Wijkgericht werken 
 
Zoals uit de armoedecijfers blijkt zijn de verschillen in West enorm als het gaat om de 
spreiding van de minimahuishoudens. Het aantal minimahuishoudens staat niet per 
definitie gelijk aan het aantal arme huishoudens in een wijk, maar geeft wel een 
indicatie als het gaat om benodigde focus. Naast gegevens uit de armoedemonitor zijn 
tal van andere informatiebronnen aanwezig die zicht geven op groepen bewoners met 
specifieke problematiek. Door de verschillende gegevens over elkaar heen te leggen 
kan een goed beeld worden verkregen van de gebieden waarin extra inzet noodzakelijk 
is. In West zal het er dan ook op neerkomen dat de inzet van het instrumentarium dat 
beschikbaar is als het gaat om het bestrijden van armoede niet gelijk verdeeld zal 
worden over de verschillende wijken.  Hierin wordt aangesloten op het buurtgericht 
werken zoals stadsdeel West dat voorstaat: 
- het stadsdeel wil beter aansluiten bij wat er speelt en nodig is in de buurt 
- het stadsdeel wil snel en adequaat kunnen handelen als zich specifieke kansen en 

knelpunten voordoen   
- meer bewonersparticipatie en betere samenwerking met bewoners, ondernemers 

en partners 
- het vertrouwen (terug)winnen van bewoners, ondernemers en partners 
 
Vanuit de analyse van wijken of buurten worden voorstellen gedaan door het bestuur 
om in bepaalde gebieden in West meer inzet te plegen. Voor een deel is dat al gedaan 
in de Sociale Programma’s voor projecten Kolenkit, Bos Leeuw Midden en Robert 
Scott. In de Kolenkit heeft dit ertoe geleid dat is besloten om daar een frontlijnteam in te 
zetten. Mogelijk zal dat in de loop van 2012 voor meer buurten in West het geval zijn. 
 
 
5.3.5 Vroegsignalering en Achter de Voordeur 
 
In de paragrafen 3.2.7 en 3.2.8 over de stedelijke inzet zijn vroegsignalering en de 
ontwikkeling van frontlijnteams al aan de orde geweest. De centrale stad is tot op 
zekere hoogte regisseur van deze aanpakken, maar de aanpakken worden uitgevoerd 
in stadsdelen. De aanpak vanuit de frontlijnteams is immers iets dat goed moet 
aansluiten bij formele - en informele netwerken in buurten.  
 
De Achter de Voordeur aanpak moet hierbij ook worden vermeld. Het idee achter deze 
aanpak was de voorloper van de gedachte achter de vorming van de frontlijnteams: 
bewoners gericht opzoeken en op meerdere levensgebieden met hen aan de slag  
gaan. Binnen de Achter de voordeur aanpak is dit nooit echt van de grond gekomen 
omdat er te weinig gezamenlijke visie vanuit de aanbieders zat achter de aanpak. 
Daarnaast bestond de aanpak naast al het reguliere en was daarvoor geen 
vervangende optie. De inzet van bewonersadviseurs was daardoor tot nu toe met name 
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gericht op het toeleiden van bewoners met problemen naar het juiste aanbod. Hierin 
werd uiteraard wel samengewerkt met andere professionals in de buurt, maar niet in de 
vorm van een kernteam met mandaten.  
 
De bewonersadviseurs die werkzaam waren in de Achter de Voordeur aanpak zullen nu 
als generalisten met hun expertise worden ingezet in Vroeg Eropaf, in frontlijnteams en 
vanuit het Breed Sociaal Loket. 
 
5.3.6 Voorkomen van uitsluiting en sociaal isolemen t; meedoen 
 
Veel mensen die in een armoedesituatie leven doen onvoldoende mee in de 
samenleving. Soms komt dit door een tekort aan financiële middelen; zij kunnen zich 
geen lidmaatschap van bijvoorbeeld een sportclub veroorloven, en hebben ook geen 
geld om aan andere activiteiten buitenshuis deel te nemen.  
 
Ook de kinderen van deze bewoners lopen het risico niet mee te kunnen doen met 
activiteiten die leeftijdsgenootjes ondernemen. Hiermee ontstaat ook meteen de kans 
op overerfelijkheid van armoede, iets wat we als stadsdeel graag willen voorkomen. Er 
zijn allerlei laagdrempelige activiteiten voor jongeren om hen te stimuleren om actief 
mee te doen en de kans op overerving van armoede te verkleinen. Deze activiteiten 
maken onderdeel uit van de activiteiten van scholen, sportbuurtwerk en het jeugd- en 
jongerenwerk en zullen in deze notitie verder niet worden beschreven. Ook zijn er 
financiële regelingen die het mogelijk maken dat jongeren toegang houden tot 
activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn in de paragraaf over inkomensondersteuning aan 
de orde geweest. 
  
Financiële problemen en sociaal isolement hangen vaak samen. Mensen die schulden 
hebben of van een minimuminkomen rond moeten komen, hebben vaak een beperkt 
sociaal netwerk waardoor gevoelens van eenzaamheid op de loer liggen. Vaak 
schamen mensen zich voor het hebben van schulden, of hebben zij hun netwerk 
uitgeput bij het zoeken naar oplossingen. De problemen worden hierdoor nog zwaarder 
omdat ze niet langer gedeeld kunnen worden en er weinig mensen in iemands 
omgeving zijn die kunnen meedenken en meewerken aan oplossingen. 
Het verstevigen en vergroten van iemands sociale netwerk kan dan ook een belangrijke 
stap zijn om uit een armoedesituatie te raken. Ook is het van belang dat bewoners 
actief blijven en niet bij de pakken neer gaan zitten. Activering en het versterken van 
vaardigheden moet dan ook onderdeel zijn van elk hulpverleningtraject. Dit zal onder 
andere vanuit het Breed Sociaal Loket vorm krijgen. Nu al worden klanten van DWI 
daar op locatie gesproken waarbij wordt geschakeld tussen zorg en participatie. De 
integratie van de functie van participatiecoach in het Breed Sociaal loket krijgt in de rest 
van 2012 verder vorm. De bedoeling is dat bewoners uiteindelijk zowel met zorg 
gerichte vragen als vragen op het gebied van participatie bij het Breed Sociaal Loket 
terecht kunnen. 
 
Voor ouderen ligt isolement vaak op de loer. Zij raken met de jaren vaak een deel van 
hun netwerk kwijt. Voor hen is het in dit kader belangrijk om anderen te ontmoeten. Het 
doel is dan niet dat ze actiever moeten worden in de samenleving, maar dat ze niet in 
een isolement raken en niet het contact met de samenleving verliezen. 
De notie dat ontmoeten van het stadsdeel niet zou mogen en geen faciliteiten ter 
beschikking stelt is in dat kader niet aan de orde. Als ontmoeten als doel het 
doorbreken van isolement heeft, of een eerste stap is naar met elkaar iets opzetten, 
dan is ontmoeten natuurlijk prima. Zeker ook in het kader van voorkomen van isolement 
onder arme ouderen. Echter, niet alle ouderen zijn kwetsbaar en/of arm. Financiering 
van activiteiten en huisvesting hangt wel samen met de mogelijkheden van de ouderen 
zelf.  
Het Stadsdeel heeft het beleid richting Huizen van de Buurt en buurtkamers ingezet. De 
ontwikkeling van de huizen van de buurt en buurtkamers biedt mogelijkheden om 
verschillende groepen bewoners op één locatie met elkaar in contact te brengen. 
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5.4 Vindplaatsen en signalen 
 
Als het gaat om het bestrijden van armoede gaat het ook over het bereiken van 
mensen. Veel mensen komen uit zichzelf niet naar voorzieningen toe. Dit komt omdat 
zij zich schamen voor hun situatie, niet de kracht hebben er iets aan te doen, het niet 
meer zien zitten, de weg niet weten, en ga zo maar door. Om het beschikbare palet aan 
instrumenten gericht in te zetten voor de mensen die het nodig hebben is het belangrijk 
dat mensen op de hoogte zijn van welke mogelijkheden er zijn, en dat ze gericht 
worden benaderd door anderen als zij daarvan gebruik zouden kunnen maken. In dit 
kader wordt voorlichting ingezet; ook aan professionals en vrijwilligersorganisaties, 
zodat zij mensen kunnen verwijzen en signalen kunnen doorgeven als zij van mening 
zijn dat dit nodig is. 
Maar het kan beter; nog steeds geven zowel professionals als vrijwilligers en bewoners 
aan dat zij onvoldoende van elkaar weten wat ze doen en de weg vinden naar 
voorzieningen. Er zal dan ook worden ingezet op meer uitwisseling en informatie en 
uitbreiding van vindplaatsen.   
 
 
5.5 Het kostenplaatje 
 
Er zijn veel activiteiten die bijdragen aan het bestrijden van armoede. Je zou bijna alles 
wat gericht is op het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie onder deze 
noemer kunnen plakken. 
Hieronder volgt de opsomming van de activiteiten zoals ze hierboven zijn beschreven 
en de daarvoor gereserveerde financiële middelen. Deze middelen corresponderen niet 
één op één met de middelen die in het kader van armoedebestrijding zijn opgenomen in 
de begroting. Dit komt omdat een deel van de activiteiten uit andere begrotingsposten, 
zoals zelfstandige huishouding, worden bekostigd. 
 

• Op dit moment is er jaarlijks structureel € 250.000,- beschikbaar voor de inzet 
van bewonersadviseurs.  

• Voor het budget voor schuldhulpverlening geldt co-financiering vanuit DWI. 
Vanuit het Stadsdeel wordt hieraan jaarlijks bijna € 900.000,- uitgegeven. 

• Voor het budget voor Jongerenschuldhulp geldt ook co-financiering vanuit DWI 
tot een maximum van € 68.000,- Hieraan wordt vanuit het Stadsdeel in 2012 
dus € 68.000,- besteed. Vanuit het Stadsdeel is er dan nog € 72.000,- extra 
beschikbaar omdat de inschatting is dat het budget dat DWI co-financiert niet 
toereikend zal zijn om aan de vraag te kunnen voldoen. 

 
Uit de structurele armoedemiddelen op de begroting (ruim € 150.000,-) worden de 
volgende activiteiten gesubsidieerd: 

• De Voedselbanken krijgen ongeveer € 56.000,- op jaarbasis. 
• Voor preventie is een budget van ongeveer € 77.000,- beschikbaar vanuit het 

stadsdeel; hiervan wordt ook aanwezigheid bij de voedselbank-intake 
bekostigd. 

• Voor de maatjes van VONK  wordt uit het armoedebudget € 21.000,- ingezet. 
Voor dit project geldt co-financiering van DWI.  

 
• De budgetlessen op scholen kosten rond de € 30.000,- per jaar; dit bedrag 

ontvangt het stadsdeel van DWI. 
 

• De incidentele intensivering van € 50.000,- voor 2012 wordt aangewend voor 
extra inzet in projecten en wijken en extra kosten in de totstandkoming van 
gedragen beleid en uitvoering  (oa het organiseren van de armoedeconferentie 
en de bewonersavond) .  
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6 Wat is nieuw & anders 
 
Het manifest en de inspraak geven aanleiding om niet alleen het bestaande te herzien, 
maar ook om een aantal nieuwe elementen toe te voegen aan de bestrijding van 
armoede in West. In dit hoofdstuk komen een aantal thema’s nogmaals kort aan de 
orde die nieuw zijn als het gaat om het bestrijden van armoede. In het hoofdstuk daarna 
zullen op de verschillende thema’s actiepunten worden geformuleerd voor de komende 
jaren. 
 
6.1 Het moet breder 
 
In de Kadernota Welzijn Nieuwe Stijl wordt de verschuivende rol van de overheid al 
beschreven. De overheid laat meer ruimte voor de professional en meer ruimte voor de 
kracht van bewoners. We doen het met elkaar en zoeken naar verbinding. Ook in de 
Nota Vrijwillige inzet in West is deze verschuiving beschreven. Deze tijd vraagt om een 
andere rolverdeling, ook als het gaat om het bestrijden van armoede.  
 
6.1.1 Armoedebestrijding als geïntegreerd onderdeel  van beleid en uitvoering 
 
Tot nu toe heeft het armoedebeleid als apart beleidsterrein bestaan. Om armoede 
gericht te kunnen bestrijden is echter veel meer verbinding nodig tussen verschillende 
beleidsterreinen. Armoedebeleid moet een geïntegreerd onderdeel worden van al het 
overige beleid en van uitvoering. De bedoeling is hier de komende jaren meer vorm aan 
te geven. Armoede moet over de breedte prioriteit krijgen en bij het opzetten van 
projecten en activiteiten moet eigenlijk automatisch mee worden genomen in welke 
mate het kan bijdragen aan het bestrijden van armoede. Veelal zal dit kunnen door 
kleine aanpassingen of ingrepen.  

 
6.1.2 Partnerschap 
 
Tot nu toe heeft de overheid verreweg de belangrijkste rol gehad als het ging om het 
bestrijden van armoede. Die tijd is voorbij. Armoede is een probleem van ons allemaal 
dat we met zijn allen moeten oplossen. De overheid is daarin één van de partijen.  
Als we het hebben over partnerschap hebben we het tegelijk over rollen. Het gaat 
uiteindelijk om de armoede van bewoners. Zij zijn de eigenaar van het probleem en 
daarmee ook van de oplossing.  
 
De overheid kan faciliteren, verbinden en ondersteunen, maar doet dat meer door de 
inzet van hulpverleners en ondersteuning van vrijwilligers, dan door zelf individuele 
bewoners te ondersteunen. De overheid kan zorgen dat partijen elkaar kennen en dat 
aanbod en de weg daarheen transparant en toegankelijk is voor degenen die dat nodig 
hebben en degenen die er naar moeten verwijzen. Aanbieders en vrijwilligers kunnen 
zo worden toegerust om adequaat bewoners te ondersteunen bij het afleggen van de 
weg uit de armoede. Aanbieders krijgen de opdracht om vrijwilligers te faciliteren en 
ondersteunen om hun bijdrage te kunnen leveren. 
 
Om bewoners adequaat te kunnen helpen is het belangrijk dat er integraal wordt 
gekeken naar de situatie waarin een bewoners zich bevindt en ook een integrale 
oplossing wordt gezocht waar de bewoner zich in herkent en waarin duidelijk is wat er 
van hem of haar wordt verwacht. Waar professionals tot nu toe voor een groot deel 
gewend waren om problemen voor bewoners op te lossen, wordt nu iets anders van 
hen verwacht. Zij kunnen bewoners ondersteunen in het oplossen van problemen en 
kunnen daarbij het netwerk rondom een bewoner betrekken of vrijwilligers zoeken die 
daarin kunnen ondersteunen. De professional stimuleert contacten tussen bewoners en 
verbindt hen als zij elkaar onvoldoende lijken te vinden. Ook wordt van professionals 
verwacht dat de schotten tussen zorg en welzijn steeds meer verdwijnen. Dit is 
spannend; want iedereen weet hoe moeilijk het is om op een compleet andere manier 
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te gaan werken. Het lijkt dan ook logisch en wenselijk dat professionals hierin 
ondersteund en/of geschoold worden. Hieraan kan de overheid bijdragen door duidelijk 
te communiceren wat er wordt verwacht en door professionals regelmatig met elkaar in 
contact te brengen, bijvoorbeeld via netwerkbijeenkomsten, om expertise en best 
practices uit te wisselen. In de ontwikkeling van Welzijn Nieuwe Stijl zien we al dat het 
een enorme opgave is om hetzelfde gedachtegoed zowel bij interne medewerkers als 
externe partijen op het netvlies te krijgen en vervolgens de vertaalslag te maken naar 
de praktijk. Het is de rol van de overheid om als partner van uitvoerders in gesprek te 
blijven over hoe dit proces verloopt en signalen van bewoners daarin te betrekken. 
 
Waar het netwerk vanuit het stadsdeel West rondom armoede eerder met name 
bestond uit organisaties die op het curatieve vlak actief waren, bijvoorbeeld 
voedselbanken en de schuldhulpverlening, moet dat netwerk nu breder worden 
getrokken. Dit vraagt van de overheid om ook breder te kijken in het verbinden van 
partijen en initiatieven. Zo kan meer gebruik worden gemaakt van de expertise van 
netwerken die van bijvoorbeeld kerken en moskeeën, die zich van oudsher al bezig 
houden met armoedebestrijding, en verbindingen worden gelegd met activiteiten die zij 
ontplooien. Verder kunnen bestaande netwerken rondom zorg en welzijn die niet direct 
armoede als eerste focus hebben beter worden benut. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
een netwerk rondom de Vrouwen Academie West, 1001-kracht, of 
belangenorganisaties van gehandicapten of ouderen. Ook zal er in overleg met de 
centrale stad, vanuit het Pact van Amsterdam, aandacht worden besteed aan het 
onderzoeken van de mogelijkheden om een netwerk van locale ondernemers te vormen 
die een rol willen en kunnen spelen in het bestrijden van armoede in West. 
 
 
6.2 Wederkerigheid; iedereen kan iets doen 
 
Solidariteit wordt steeds belangrijker; bewoners moeten elkaar ondersteunen om weer 
krachtig te worden; de bewoners van Amsterdam zijn de sociale veerkracht van de 
stad. De ondersteuning door de overheid kan ook eisen stellen aan bewoners. Zij 
kunnen in ruil voor ondersteuning iets terug geven; bijvoorbeeld in de vorm van 
ondersteuning aan andere bewoners, of als vrijwilliger bij een organisatie in de stad. 
Maar ook een bewoner die actief in zichzelf investeert, in plaats van het probleem bij 
een hulpverlener neer te leggen, kun je wederkerig noemen. Deze bewoner neemt niet 
alleen, maar gaat tegelijkertijd aan de slag om ervoor te zorgen dat hij het voortaan zelf 
kan. Uiteraard is hierin maatwerk van essentieel belang; het extra belasten van een 
bewoner die al overbelast is, werkt averechts. Die bewoners zal in plaats van meer 
perspectief, juist minder perspectief gaan zien. 
Allerlei vormen van dienstverlening van de overheid worden momenteel verbonden aan 
wederkerigheid. Er is nog weinig ervaring met de invulling daarvan in de praktijk. Bij 
wederkerigheid zouden bewoners moeten worden gemotiveerd om iets terug te doen 
voor de samenleving. Uit verhalen van bewoners, bijvoorbeeld tijdens de 
bewonersavond, is wel gebleken dat het doen voor een ander ook helpt bij het 
terugkrijgen van de regie op het eigen leven. Het geeft een fijn gevoel iets voor een 
ander te doen, het is fijn je nuttig te voelen en het is belangrijk te ervaren dat jouw 
bijdrage wel degelijk verschil maakt. Daarom ook wordt de weg van motiveren tot 
wederkerigheid gekozen en niet die van verplichten tot wederkerigheid. Duidelijk is wel 
dat aankloppen voor hulp bij de overheid, ook in stadsdeel West, minder vrijblijvend 
wordt.  
 
 
6.3 Vaardigheden, netwerken  
 
Uit de meespraakbijeenkomsten is ook als gedeeld speerpunt naar voren gekomen dat 
het versterken van de Eigen Kracht van bewoners voor een groot deel gaat over 
vaardigheden en competenties en voor een ander belangrijk deel over netwerken en 
sociale veerkracht. Om tot een duurzame oplossing van armoedeproblemen te komen 
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is extra focus op deze zaken dus van groot belang. 
 
Als een bewoners zich meldt met meerdere  problemen moet een integraal plan worden 
opgesteld. In dit plan moeten eerst de meest urgente problemen worden aangepakt. De 
ervaring leert dat als bewoners grote schulden hebben, nauwelijks inkomen voor 
voedsel of het heel slecht gaat met hun kinderen, zij geen ruimte hebben om andere 
zaken aan te pakken. Die problemen moeten eerst worden gestabiliseerd voor kan 
worden begonnen aan de tweede fase. Het versterken van vaardigheden en netwerken 
en daarmee de Eigen Kracht van bewoners, moet naast het oplossen van de meest 
acute problemen een belangrijke focus zijn van de ondersteuning van professionals aan 
bewoners. Als acute problemen zijn opgelost begint het pas. Dan is het zaak dat de 
bewoner niet terugvalt in oude patronen, maar aan de slag gaat om duurzaam uit de 
problemen te blijven. Dit is ook de stap die belangrijk is om de overerving van armoede 
te doorbreken . 
 
 
6.4 Schaamte en taboe doorbreken; Preventie en info rmatie 
 
Een belangrijk aandachtspunt voor de komende jaren is het doorbreken van schaamte 
en taboe. Zowel door professionals als door bewoners zelf wordt dit gezien als één van 
de grote problemen. Doordat mensen niet durven praten over problemen, omdat ze zich 
schamen of toch geen uitweg meer zien, komen zij pas in beeld als de problemen uit de 
hand zijn gelopen. Om deze spiraal te doorbreken is het belangrijk dat er veel aandacht 
wordt besteedt aan voorlichting op ‘vindplaatsen’(plekken waar mensen samen komen). 
Op deze plekken, met name in buurten waar armoede duidelijk aanwezig is, moet er 
makkelijk toegang zijn tot informatie, preventieve cursussen en tot vrijwilligers 
/sleutelpersonen die vertrouwd worden en de weg weten (bijvoorbeeld in de brede 
sociale loketten, Huizen van de buurt, buurkamers). Sommige groepen, waaronder 
ouderen, hebben vanwege beperkte mobiliteit en onbekendheid met sociale media, nog 
beperktere toegang tot informatie. Hierin kan in de communicatie aan deze groepen 
rekening worden gehouden. In de nota vrijwillige inzet wordt bovendien aandacht 
besteed aan het stimuleren van ‘nabuurschap’. Ook professionals kunnen hierin een rol 
spelen, door zichtbaar te zijn in de wijk en bewoners open te benaderen.  
 
Bewoners gaven aan dat zij nu te vaak onjuiste informatie krijgen en dat professionals 
vaak hun oordeel klaar hebben en niet meedenken. Door meer uitwisseling tussen 
vrijwilligers, ervaringsdeskundigen en professionals te organiseren kan dit worden 
voorkomen. Ook is het hierin belangrijk dat met een bewoner een integraal plan wordt 
gemaakt waarvan de bewoner te allen tijde de eigenaar blijft en waarin het netwerk van 
de bewoner kan worden ingezet. 
 
 
 7. Samengevat: De Aanpak  
 
Op basis van hetgeen in de voorafgaande hoofdstukken staat beschreven als 
ontwikkelingen en visie kunnen we vaststellen dat een deel van wat Stadsdeel West 
doet we goed en zullen we voortzetten. Andere dingen doen we nog niet, onvoldoende, 
of kunnen we beter doen.  
 
In het bestrijden van armoede heeft het Stadsdeel verschillende rollen. In de rol van 
partner gaat het met name om het verbinden en faciliteren van partners. In de rol van 
opdrachtgever gaat het met name om beïnvloeden en sturen. En in de rol van verbinder 
gaat het om het betrekken en commiteren van anderen, zowel intern als op andere 
domeinen.  
 
Wat blijven we doen? 

• Schuldhulpverlening & Jongerenschulphulpverlening. 
• Preventie: voorlichting, cursussen en budgetlessen 
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• Voedselhulp: als noodvoorziening 
• Maatjes: als tijdelijke praktische en emotionele ondersteuning 
• buurtgericht werken: extra inzet in buurten waar dat nodig is 
• Vroegsignalering: bewoners met problemen in een zo vroeg mogelijk stadium in 

beeld krijgen en ondersteuning aanbieden. 
• Verbinden van armoedebestrijding aan hulp en zorg en aan activering en 

participatie; “meedoen” om isolement te voorkomen 
 
Wat kan meer, anders of beter? 

• We monitoren de schuldhulpverlening; heeft het herontwerp de gewenste 
effecten?  

• Meer dan voorheen worden voorlichtingen en cursussen op maat 
georganiseerd voor bewoners, vrijwilligers en professionals die daar behoefte 
aan hebben. Op vindplaatsen en op basis van signalen wordt dit aanbod actief 
onder de aandacht gebracht  

• Beter dan voorheen zorgen we dat informatie over voorzieningen compleet, 
transparant en toegankelijk is. Dit kunnen we via een nieuwsbrief of een digitale 
sociale kaart met partners delen. We zorgen er ook voor dat voor bewoners 
duidelijk is waar ze terecht kunnen voor informatie bijvoorbeeld in het Brede 
Sociale Loket. 

• Voedselhulp is een noodvoorziening, er kan nog meer nadruk komen te liggen 
op het zo snel en duurzaam mogelijk weer zelfredzaam maken van gebruikers 
van voedselhulp. 

• We brengen in kaart welke maatjesprojecten er allemaal zijn, halen mogelijke 
dubbelingen uit het aanbod en vullen het waar nodig aan. Uitgangspunt is dat 
er eerst wordt gekeken naar mogelijkheden van ondersteuning binnen het 
netwerk van een bewoner. 

• In wijken wordt samen met partners (incl bewoners) nog beter dan voorheen 
een analyse gemaakt van problemen. Op basis van die analyse kan worden 
besloten welke inzet noodzakelijk is en welke partijen daarbij betrokken moeten 
worden. 

• Er worden nieuwe vindplaatsen aangeboord als het gaat om het bereiken van 
bewoners en verwijzers. 

• Vaker en beter dan voorheen wordt de kennis en kunde van 
ervaringsdeskundigen benut; zij worden actief gestimuleerd om een bijdrage te 
leveren. 

• We stimuleren activiteiten in het kader van het doorbreken of voorkomen van 
isolement  

• We ontwikkelen de Aanpak Kwetsbare Huishoudens door in kwaliteit en 
kwantiteit. 

 
Welke nieuwe dingen gaan we doen? 
Extern: 
 
Als opdrachtgever: 

• We geven aanbieders een duidelijk andere opdracht mee: 
o we verwachten dat er integraal gewerkt wordt: zeker als het gaat om 

het bedienen van bewoners met meer problemen willen we werken 
volgens het principe van 1 regisseur en 1 plan voor het hele 
huishouden. 

o de bewoner is eigenaar van problemen en daarmee onderdeel van de 
oplossing; de professional ondersteunt en faciliteert waar nodig, maar 
de bewoner moet het uiteindelijk zelf doen. Hierin is wederkerigheid 
een belangrijk instrument. Van bewoners wordt verwacht dat zij zelf 
(naar vermogen) een actieve rol pakken als zij met problemen 
aankloppen bij de overheid (lees aanbieders die vanuit de overheid 
worden gefinancierd). 
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o professionals zijn zichtbaar in de wijk en toegankelijk voor bewoners 
om hen de weg te wijzen en hen te ondersteunen.  

o bij het ondersteunen van bewoners wordt het netwerk van de bewoner 
betrokken. Waar mogelijk wordt dit netwerk ingezet en waar nodig 
versterkt. 

o bij het ondersteunen van bewoners komt naast het oplossen van acute 
problemen extra aandacht voor het versterken van vaardigheden en 
competenties om duurzame zelfredzaamheid te bevorderen 

o vrijwilligers worden gefaciliteerd en ondersteunt zodat zij zich actief 
kunnen inzetten voor hun buurt en voor anderen en als persoon 
kunnen groeien en ontwikkelen. 

 
Als partner; 

• Gaan we vaker met aanbieders en andere partijen in gesprek over wat werkt en 
wat niet werkt; we luisteren, halen signalen op, en geven ruimte aan uitvoering. 
Dit betekent ook dat we samen kijken hoe we goede initiatieven die door en 
met bewoners vorm krijgen ruimte kunnen geven om te groeien.  

• Organiseren we een paar keer per jaar netwerkbijeenkomsten waarvoor 
professionals, vrijwilligers, actieve bewoners, maar ook ondernemers en interne 
collegae worden uitgenodigd. Hier delen we informatie en kennis en is er 
gelegenheid netwerken te versterken en te verbreden. Hier halen we signalen 
op en verbinden we partijen en initiatieven aan elkaar. 

• Ondersteunen we vrijwilligers zodat zij hun bijdrage met plezier blijven leveren. 
 

 
Intern: 

• Betrekken we en committeren we  andere afdelingen, naast de afdeling Welzijn 
om  Armoedebestrijding als prioriteit op ieders netvlies krijgen, onder andere 
door als verplichting op te nemen dat in alle beleids- en uitwerkingsnota’s vanaf 
medio 2012 aandacht wordt besteed aan hoe beleid al dan niet bijdraagt aan 
het bestrijden van armoede. Door de afdeling Welzijn zal met andere afdelingen 
worden samengewerkt op onderstaande punten: 

 
Economische Zaken:  

• Mogelijkheden en rolverdeling Pact-achtig netwerk; betrekken 
ondernemers/ bedrijven in West verkennen 

• Bereik van Werkende Armen; ZZP-ers; monitoring of stedelijke maatregelen 
de doelgroep bereiken; inzet van communicatiemiddelen over 
voorzieningen 

Cultuur: 

• Veel kunstenaars zijn ZZP-er; communicatie over voorzieningen 

• Betrekken kunstenaars bij activering en bereik van doelgroepen; creatief 
maakt actief 

Sport: 

• Verenigingen als vindplaatsen van mensen met problemen; verkennen 
mogelijkheden verbeteren informatievoorziening naar bewoners & 
voorlichten verwijzers 

• Sport en bewegen = activeren als oplossing: communiceren van 
(goedkope) mogelijkheden naar bewoners (bijvoorbeeld op plekken waar 
bewoners zich met materiële problemen melden) 
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Talentontwikkeling: 

• Is al goed aangehaakt; budgetlessen, jongeren schuldhulpverlening, 
voorlichting in Jongeren Service Punten. Samenwerking intensiveren ook in 
en tussen frontlijnteams, en uitbreiden; nog meer aandacht voor preventie 
en vroegsignalering via vindplaatsen.  

Wijken & Projecten: 

• Welke bewonersinitiatieven werken in het kader van armoedebestrijding en 
zouden meer structureel vorm moeten en kunnen krijgen. 

• Welke buurten hebben extra focus nodig als het gaat om het bestrijden van 
armoede, en welke inzet is wenselijk. 

Veiligheid: 

• Problemen rondom veiligheid in buurten hangen vaak samen met 
armoedeproblemen. Het vergroten van veiligheid en het bestrijden van 
armoede hangen daarom samen. Gekeken kan worden hoe deze twee 
elkaar meer kunnen versterken, en hoe integraal kan worden 
samengewerkt als het gaat om een concrete aanpak in bepaalde wijken 
van West; Afstemming Buurt Praktijk Teams (BPT), aanpak Kwetsbare 
Huishoudens en Multi Problem Gezinnen (MPG) 

 
 

 


