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In 2019 stelden we een meerjarenplan op voor 2019-2022. We zijn nu over de helft. Inmiddels is de
situatie in de wereld vanwege corona flink veranderd. In de Tussenbalans van september 2020
concludeerden we desondanks dat we als Armoedecoalitie goed op schema liggen in het realiseren
van onze speerpunten. De organisaties en mensen versterken elkaar goed, er zijn korte lijnen en we
werken adequaat samen. De speerpunten zijn echter nog steeds actueel en noodzakelijk. Op een
aantal speerpunten is extra inzet nodig. Onderstaand geven we onze belangrijkste speerpunten weer
en bepalen we de focus voor 2021. In geel staan de actiepunten waarop extra aandacht nodig is.
Doel van de Armoedecoalitie
De Armoedecoalitie wil een antwoord geven op de hoogste noden van mensen met een laag
inkomen. Ons doel is dat het aantal mensen in ernstige armoede afneemt, kinderen meer kansen
krijgen en de ontstane tweedeling in de samenleving vermindert.
Het Sociaal Akkoord 2018-2022 is hierbij ons uitgangspunt. Hierin spraken we met de politiek af om
ons in te zetten op drie prioriteiten:
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Bestaanszekerheid voor iedereen
Versterking van de schuldenaanpak
Extra investeren in kinderen en jongeren.

We doen dit door:
 Signalering en analyse; agendazetting; en lobby richting het Rijk
 Initiëren van verbeteringen in de uitvoeringspraktijk (o.a. door armoede en schulden te
integreren in werkprocessen oa partners werkgroep jongeren); opruimen van hobbels en
drempels, en vereenvoudigen van toegang tot regels en fondsen.
 Ervaringsdeskundigen een prominente rol te geven in het signaleren, mee bedenken en
uitvoeren van werkzame oplossingen; in het zichtbaar en bespreekbaar maken van armoede en
schulden.
Basisfundament
Als fundament onder de speerpunten liggen de volgende 3 basisactiviteiten:
 Bespreekbaar maken van geldzorgen, empowerment en verbeteren beeldvorming; waardoor
mensen meer voor zichzelf durven op te komen en zich minder schamen; meer grip ervaren op
hun eigen leven en beter weten hoe ze zich kunnen handhaven in lastige situaties. We doen dit
door: talkshows op de lokale tv, bijeenkomsten in wijken, rijdende straattafel, cursussen en
lotgenotencontact en de jaarlijkse actieweek rondom internationale armoededag (17 oktober).
 Versterken team ervaringsdeskundige vrijwilligers door hen beter te faciliteren en mogelijkheden
te bieden voor het volgen van cursussen en onderlinge ondersteuning. Waardoor zij hun rol bij
het helpen van mensen in armoede en het verbeteren van hulp- en dienstverlening en beleid, zo
goed mogelijk kunnen vervullen.
 Vergroten bereik onder mensen met niet-westerse achtergrond ism Al Amal ea, door concrete
initiatieven gericht op armoedebestrijding; informatie en toeleiding naar fondsen en regelingen
realiseren en eventueel het instellen van een ombudsfunctie in de wijk.
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Bestaanszekerheid & Voldoende leefgeld

 Voldoende leefgeld en bestaanszekerheid voor iedereen: in elk geval volgens de Nibudnormen,
met speciale aandacht voor mensen met wisselende inkomens, door:
o lobby en landelijk netwerk onder andere gericht op de Tweede Kamer verkiezingen.
o In februari start een onderzoek naar mogelijkheden tot verlagen woon- en energielasten
 Hoger en eerder bereik mensen in armoede en schulden, door meer bewustzijn te realiseren bij
alle medewerkers vd dragende partners dat armoede een belangrijk thema is bij veel van hun
deelnemers; zij beschikken over vaardigheden om dit bespreekbaar te maken en weten
regelingen en fondsen makkelijk te bereiken en te benutten.
o Armoede is nu actief onderdeel van de jaarplannen van de buurtteams en Dock
o Het fondsenproject waarmee fondsen makkelijker bereikbaar worden gemaakt;
hulpverleners elkaar trainen in hoe fondsen beter benut kunnen worden; de
fondsenzoeker wordt ontwikkeld; en fondsen toewerken naar een zo eenduidig
mogelijke aanmelding.
 Vergroten handelingsvaardigheden mensen met een kleine beurs, zodat zij minder stress ervaren
tgv armoede en schulden; en meer grip hebben op hun eigen leven en eerder hulp zoeken; oa
door ontwikkelen cursussen vanuit ervaringsperspectief, lotgenotencontact, meer aandacht voor
financiële zelfredzaamheid; spaarkringen.
 Nieuw te ontwikkelen: Meer perspectief voor mensen in armoede en schulden, door ism Adsu,
Power by Peers, Meetellen en Krachtstation:
o initiatieven te stimuleren om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt uit te
laten stromen naar betaald werk;
o het makkelijker maken om vanuit de bijstand parttime aan het werk te gaan
o mensen bij wie uitstroming uit de uitkering niet tot de mogelijkheden behoort, bijv
vanwege beperkte belastbaarheid de kans geven om zich te ontwikkelen en zinvol bezig
te zijn (sociale waarde vorm geven).
 Toewerken naar een stedelijk akkoord 2022-2026
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Versterking schuldenaanpak

Actieve ondersteuning uitvoering Actie Agenda Utrechters Schuldenvrij, door:
 als dragende partners een essentiële rol te vervullen in de uitvoering
 gezamenlijk actief te signaleren waar het goed gaat, beter kan, extra kansen liggen en welke
mensen buiten de boot vallen. We doen dit onder andere via het casuïstiekteam, de werkgroep
jongeren, deelnemers platform en buurtpastoraten.
 Lobby via het landelijk netwerk om onnodig hoge schulden te voorkomen en het makkelijker te
maken dat partijen kunnen meewerken aan het oplossen van schulden.
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Kinderen en jongeren

 Meedoen en talentontwikkeling – meer mogelijk maken voor kinderen die opgroeien in een gezin
met een laag inkomen, door talenten te kunnen ontwikkelen (bijv. mbv bijles en
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huiswerkbegeleiding), betere uitrusting hulp- en dienstverleners om maximaal gebruik te maken
van fondsen en regelingen
 Passende hulpverlening: gericht op vergroten financiële vaardigheden ouders en kinderen;
mensen met problematische schulden eerder in beeld krijgen; en sluitende aanpak voor
jongeren. Onder andere door samenwerken met onderwijs en JGZ tbv financiële opvoeding
kinderen, jongeren en hun ouders; bieden van ondersteuning bij stress en inzetten op effectieve
aanpak voor gedragsverandering en regie.
 Nieuw 2021:
o werkconferentie onderwijs en armoede 1 april – ism Alliantie Kinderarmoede;
o internationale armoededag en sint maarten in het teken van bestrijden
kansenongelijkheid ism SAS en Bibliotheek
o aanpak bevorderen op gebied van immateriële armoede
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Nieuwe speerpunten vanwege corona

 We zien dat corona leidt tot nieuwe groepen van mensen in armoede en schulden. Met name
onder werkende armen, bedrijven en zzp-ers zijn onze contacten beperkt. Terwijl veel mensen
onder hen in de knel raakt. Hierop is extra actie nodig. We starten hiermee door actief in contact
te treden met FNV Lokaal en het onderzoek van Stichting Leergeld naar werkende armen.
Uiteindelijk moet het leiden tot een actief en betrokkenheid op dit terrein.
 Corona vergroot een nieuwe tweedeling, nl. die tussen mensen met digitale mogelijkheden
(materiaal en vaardigheden) en mensen met minder digitale mogelijkheden (materieel en
vaardigheden). Doel is in 2021 ism partners te bewerkstelligen dat iedereen kan meedoen. Dat
vraagt om:
o materiële zaken (up to date computers, toegang tot internet);
o mogelijkheden om vaardigheden te ontwikkelen (vrijwilligerscentrale, digiwijs),
o mogelijkheden voor mensen die deze vaardigheden niet beheersen (ism dock,
bibliotheek, U Centraal).

Dit zou voor de agenda van het platform kunnen betekenen:






februari: werkende armen
maart: digitalisering
mei: meer perspectief voor mensen in armoede en vormgeven sociale waarde
juli: kinderen en armoede
september: vergroten handelingsvaardigheden mensen met een kleine beurs
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