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Over deze kaart
Op 31 mei 2018 vond op initiatief van de gemeente Uithoorn het seminar Armoede en Schulden in Uithoorn plaats. Verschillende (ervarings)deskundigen 

inspireerden de deelnemers met nieuwe wetenschappelijke inzichten en praktijkervaringen. Tijdens het tweede deel van het seminar heeft De Argumentenfabriek 
een korte workshop begeleid. In groepjes dachten de aanwezigen na over welke nieuwe inzichten zij die middag hebben opgedaan en hoe zij (vanuit hun 

organisatie) kunnen bijdragen aan het terugdringen van armoede en schulden in Uithoorn. Op deze kaart staat de weerslag van dat denkwerk.
Wij danken alle deelnemers voor hun betrokkenheid en het meedenken.

Welke 
inzichten hebben 

deelnemers opgedaan 
en wie kan wat doen om 
armoede en schulden in 

Uithoorn terug te 
dringen?

Preventie

Signalering

Samen-
werking

Informatie

Onder-
steuning

Acties

Omvang

Preventie

Schaarste

Onder-
steuning

Over de omvang van armoede en schulden

Uithoorn heeft 5,5 procent minimahuishoudens (inkomen tot 110 procent van het wettelijk sociaal minimum).
In Thamerdal en Zijdelwaard moet 11 procent van de huishoudens rondkomen van een minimuminkomen.

9 procent van de kinderen in Uithoorn groeit op in een minimahuishouden.
Van huishoudens met een minimuminkomen is 46 procent alleenstaand en 16 procent eenoudergezin.

Inzichten

Inspiratiekaart aanpak armoede en schulden in Uithoorn

Over preventie van armoede en schulden

Er is meer aandacht nodig voor vaardigheden waarmee mensen zelf armoede kunnen voorkomen.
Hulp zoeken bij armoede of schulden gaat vaak gepaard met schaamte, mensen doen dit niet gemakkelijk.
Het is belangrijk om armoede tijdig te signaleren, want het traject om uit armoede te komen duurt vaak jaren.

Besef dat er altijd een groep mensen zal zijn die schulden heeft of in relatieve armoede leeft.
Problematiek in een bepaald leefdomein (geld) heeft ook vaak effect op andere leefdomeinen (zoals zorg).

Over de gevolgen van schaarste

Schaarste (in geld, tijd, slaap) leidt tot psychische problemen bij mensen.
Door schaarste ontstaat bij mensen een grotere focus op de korte termijn.

Mensen met schulden zijn voor een enquête moeilijk te bereiken, hun hoofd zit al vol met andere zaken.
Mensen met geldproblemen hebben weinig ruimte in hun hoofd voor andere zaken zoals opvoeding en werk.

Over goede ondersteuning en hulp

Zorg dat de cliënt zelf de regie en de eigenwaarde behoudt, als ondersteuner stel je je gelijkwaardig op.
Kijk als betrokkene naar het hele verhaal van de mens, zonder oordeel.

Blijf als betrokkene altijd naar de mens kijken, niet (alleen) naar de cijfers.
Zorg voor maatwerk in ondersteuning, afgestemd op de individuele omstandigheden (deze kunnen veranderen).

Sport en bewegen helpt bij het omgaan met armoede en schulden.
Help de cliënt om perspectief te houden, bijvoorbeeld over wat mogelijk is nadat de schulden zijn betaald.
Om mensen met geldproblemen te bereiken is wellicht een echt proactieve aanpak nodig, zoals aankloppen.

Betrokken partijen kunnen meer aandacht hebben voor preventie

Gezinsbegeleiding van het Kabouterhuis kijkt breed welke problemen spelen bij de hulpvraag van een gezin.
Betrokken partijen zoeken naar manieren om met of in hun dienstverlening hun cliënten perspectief te bieden.

Betrokken partijen kunnen geldproblemen eerder signaleren en er beter naar handelen

Eigen Haard en Zorg & Zekerheid melden meer klanten met schulden bij maatschappelijk werk of schuldhulp.
Eigen Haard en Zorg & Zekerheid wijzen klanten met beginnende schulden op beschikbare ondersteuning.
Onderwijs en Zorg zorgen dat ze op de hoogte zijn van beschikbare ondersteuning bij armoede.
Onderwijs en Zorg bespreken signalen van armoede (bij kinderen) sneller met de ouders.
Buurtbeheer, Voedselbanken en Wijkzorg signaleren, praten en verwijzen meer door.

Betrokken partijen kunnen beter samenwerken

Alle deelnemers aan dit seminar delen ideeën en geleerde lessen met de eigen organisatie en collega’s.
Betrokken partijen zetten een casusregisseur in om een gezin te helpen bij complexe problematiek.
Betrokken partijen zoeken de samenwerking op, ook om elkaars kennis en kunde te benutten.
De vrijwilligerscoördinator schoolt vrijwilligers in wetenschappelijke kennis, zoals daling van IQ bij schaarste.

Betrokken partijen kunnen inwoners beter informeren over beschikbare ondersteuning

Schuldhulpverlening legt bij organisaties, zoals kinderopvang, folders neer over ondersteuning bij armoede.
De bibliotheek en aanwezigen brengen het taalcafé (voor basisvaardigheden) breed onder de aandacht.
De lokale krant bespreekt regelmatig een aspect van (ondersteuning binnen) het sociaal domein in Uithoorn.
Het Meldpunt Zorg en Overlast zoekt meer publiciteit; mensen kunnen er terecht bij zorgen om iemand.
Schoolmaatschappelijk werk maakt armoede bespreekbaar onder jongeren.

Betrokken partijen kunnen de ondersteuning zo laagdrempelig mogelijk maken

Uithoorn Voor Elkaar organiseert lokale wijkpunten, en communiceert over de twee bestaande wijkpunten.
De gemeente behoudt de laagdrempeligheid van instrumenten en acties, zoals het Jeugdfonds Sport en Cultuur.
HVO-Querido bedenkt met cliënten ideeën om (gemeente)voorzieningen voor jongeren bereikbaar te maken.

Betrokken partijen kunnen hun eigen dienstverlening verbeteren en intensiveren

Het Taalhuis gaat met de nieuwe inzichten meteen aan de slag in de benadering van cliënten.
De gemeente zet intensiever in op hulp bij het zoeken naar werk als manier om aan armoede te ontsnappen.
De gemeente onderzoekt een Uithoorn-pas waarmee lage inkomens korting in de gemeente krijgen.

https://www.uithoorn.nl/
http://www.argumentenfabriek.nl

