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1. Het nut van afkortingen

Een pad, de pad en het PAD
Het PAD is een afkorting. In onze heden-
daagse samenleving krijgen wij steeds 
meer hier mee te maken. Soms zijn ze 
ongrijpbaar, ondoorzichtig en zonder 
nadere informatie niet te volgen of te ont-
houden. Andere zijn weer logischer en 
blijven ‘hangen’. Afkortingen hebben het 
voordeel dat ze kernachtig zijn. Ze kun-
nen kort en precies verwijzen naar een 
bepaald woord, een bepaalde naam of 
term. Het PAD lijkt ook op de pad. Maar 
dit is een klein grijsbruin diertje dat wat 
dik en opgeblazen is. Geen afkorting en 
voor veel mensen niet erg aardig om te 
zien. Soms lopen wij op een pad; een 
weg die naar iets of iemand leidt. En het 
PAD? Dit staat voor Platform Armoede-
bestrijding Doetinchem. Wellicht  een 
logische afkorting, maar één die niet zo 
snel in je opkomt of blijft hangen. En nog 
niet zoveel zegt. Dus wat doet het PAD 
nu eigenlijk?  

Wat willen wij? 
Het Platform Armoedebestrijding 
Doetinchem (PAD) is een vrijwilligersor-
ganisatie. In onze doelstelling staat dat 
wij kortdurend hulp bij financiële pro-
blemen bieden of als er problemen zijn 
met een uitkering of voorziening. Het 
PAD is een initiatief vanuit de plaatse-
lijke kerken en levensbeschouwelijke 
groeperingen. Wij werken samen met 
een breed netwerk van organisaties die 
zich bezighouden met armoedebestrij-
ding en schuldhulpverlening. Wij sturen 
ook door naar de Voedselbank, de Kle-
dingbank, de stichting Mini Manna Markt 
of ondersteunen bij het vragen van hulp 
aan de buurtcoach. Het is onze  taak 
(visie) om mensen in de knel te helpen. 
Zodat er weer perspectief voor hen is! 

Waarom een platform?
In onze naam hebben wij heel bewust 
gekozen voor de term platform. Wat wij 
doen, doen wij niet alleen, daar hebben 
wij ook andere mensen bij nodig. En de 
essentie van een platform is om men-
sen te ontmoeten, te spreken, om met 
elkaar om te gaan of elkaar te helpen. In 
het PAD ontmoeten veel mensen elkaar, 
natuurlijk de hulpvragers en hun familie, 
de gemeente, het Buurtplein, de kerken, 
organisaties die zich bezig houden met 
schuldhulpverlening, bewindvoerders 
en bedrijven. Veel verschillende men-
sen waarbij het platform de taak heeft 
om de verschillende mensen, systemen, 
organisaties met elkaar te verbinden. 
Met ons platform creëren we gemak en 

maken dingen mogelijk die dat voorheen 
niet waren.

Werkwijze PAD
Wij hebben meerdere coördinatoren 
die 24-uur per dag bereikbaar zijn. Bij 
iedere nieuwe aanvraag wordt in prin-
cipe een huisbezoek afgelegd. Bij een 
vraag om financieel bij te springen wordt 
altijd bekeken of er geen voorliggende 
voorziening is. Zo nodig kunnen wij op 
zeer korte termijn (binnen 1 à 2 werk-
dagen) een oplossing organiseren. Wij 
worden daarbij ondersteund door een 
netwerk van vrijwilligers en de financiën 
komen vanuit de kerken in Doetinchem. 
Mensen die hulp nodig hebben op dit 
gebied kunnen zelf contact opnemen 
met het PAD. Vanzelfsprekend kan het 
ook namens de cliënt door zorgverle-
ners, buurtcoaches, e.d. 

Mensen helpen mensen!
Onze coördinatoren zijn gewone 
mensen die mensen willen helpen. Vrij-
willigers die ervoor hebben gekozen om 
een ander te helpen of te ondersteunen 
bij hun hulpvraag. Hun motieven om dit 
te doen zijn uiteenlopend; van de wens 
mensen op weg te helpen tot het willen 
leveren van een bijdrage. Soms zijn hun 
motieven niet heel sterk aanwezig maar 
is er gewoon die behoefte om meer te 
kunnen doen. De coördinatoren van het 
PAD helpen mensen vaak op financieel 
gebied. Maar altijd gaan wij er vanuit dat 
mensen echt geholpen zijn en hopelijk 
uit de problemen blijven.  

Formulierenhoek De Wingerd 
Een heel andere manier om mensen te 
helpen is het bestaan van onze formulie-
renhoek De Wingerd. Al een aantal jaren 
zijn op regelmatige tijden onze coördina-
toren aanwezig in het buurtcentrum. Om 
mensen te helpen (zonder afspraak) bij 
hun administratie, brieven op te stellen 
of om teksten uit te printen. Of om samen 
formulieren in te vullen, een aanvraag te 
doen op internet, op weg te helpen bij 
financiële vragen of te verwijzen naar het 
Meedoenarrangement1. 
Vanwege de corona was de formulieren-
hoek de eerste maanden van het jaar 
gesloten. Na de zomer waren wij weer 
aanwezig en is er aandacht geweest 
voor de nodige publiciteit. Zo is een 
flyer huis-aan huis verspreid. De laat-
ste maanden van het jaar zien wij dan 
ook weer een toename van het aan-
tal vragen. Een formulierenhoek is een 
goede en erg laagdrempelige manier 
om mensen hulp te bieden, daarom wil-
len wij volgend jaar (in samenwerking 
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met o.a. de Vromen Gravelijn Stichting) 
op meerdere plekken formulierenhoeken 
openen. 

1 Gebrek aan geld mag geen reden zijn om niet 
mee te doen. Het Meedoenarrangement heeft 
een gevarieerd aanbod aan activiteiten zodat 
u mee kunt doen aan de samenleving. Via de 
toegekende punten kunt u een keuze maken uit 
verschillende activiteiten: van sport en cultuur 
tot educatie, ontspanning en creativiteit. Gezin-
nen met een inkomen tot netto 120% van de 
bijstandsnorm komen in aanmerking voor het 
Meedoenarrangement.

Wat beweegt hen?
Zo zien wij dat onze vrijwilligers (coör-
dinatoren) veel doen en midden in de 
samenleving mensen proberen te hel-
pen waar dat kan. Maar wat beweegt nu 
onze vrijwilligers om dit te gaan doen, 
waarom willen zij andere mensen hel-
pen? Wat levert het hen op en wanneer 
en hoe hebben zij de keuze voor het PAD 
gemaakt? Deze en andere vragen staan 
centraal in ons jaarbericht over 2021. 

Doorbreken van taboes, rol van de 
advertenties
In 2021 moesten wij constateren dat het 
aantal mensen met dreigende proble-
men waarschijnlijk groter is dan dat nu 
bekend is. Een groot probleem hierbij is 
dat mensen zich niet melden of om hulp 
vragen. Vaak is dit uit schaamte, of ze 
weten niet waar ze moeten zijn of bij wie 
ze kunnen aankloppen. Schuldhulpver-
lening krijgt wel steeds meer aandacht 
in de media, maar niet altijd met de 
juiste boodschap. Er wordt teveel verwe-
zen naar eigen verantwoordelijkheid, die 
er zeker ook is. Maar niet alleen! Daarom 
hebben wij besloten een campagne te 
starten (eenmaal per maand in een huis-
aan-huisblad) waarin de mensen om wie 
het gaat zelf aan het woord komen. Wij 
hopen zo meer mensen in beweging te 
brengen en hulp te gaan zoeken. Na 
de zomer is deze campagne van start 
gegaan en er zijn al veel positieve reac-
ties op gekomen. Ook in 2022 blijft dit 
voor ons een aandachtspunt. 

Omkijken naar een ander vind ik vanzelfsprekend!
Ik was al diverse keren gevraagd voor coördinator PAD, maar eind 2020 heb 
ik ja gezegd, daar ik wat meer tijd beschikbaar had. Waarom het PAD? Omdat 
er nog steeds mensen in financiële problemen zitten (wat niet zou moeten) en 
ik me graag wil inzetten voor mensen die het echt nodig hebben. Ik hoop dat  
ik een kleine bijdrage kan leveren, samen met anderen, o.a. onze sponsoren, 
zodat de hulpvrager even (iets minder) zorgen heeft.
Eigenlijk doe ik mijn hele leven al vrijwilligerswerk, zoals leidster zondags-
school, jeugdclubs, coach volleybalteam, official zwemclub, oppas en 
coördinator en later voorzitter St. Vrijwillige Oppas en Thuishulp voor kinde-
ren met een beperking en later ook voor dementerende ouderen, bestuurslid 
Wijzelf Achterhoek en momenteel bestuurslid en penningmeester Meedoen in 
Bronckhorst. Vrijwilligerswerk heeft wat mij betreft niet met geloof te maken, 
omkijken naar een ander vind ik vanzelfsprekend. Het zou dan ook mooi zijn 
als iedereen een stukje vrijwilligerswerk doet, het kost een beetje tijd, maar je 
krijgt er heel wat voor terug. 

Het zou mooi zij als de gemeente Doetinchem sommige schulden van burgers 
worden bevroren en/of worden kwijtgescholden. Vaak krijgen mensen boetes 
bovenop hun schuld, als ze niet op tijd aflossen. Ook moeten ze vaak rente 
en/of incassokosten betalen. Vaak is het bedrag hoger dan hun schuld. Dat 
zorgt voor veel stress, en vanaf daar wordt het erger. Belangrijk is de omslag 
in het denken van schuld. Met zo’n kwijtschelding zorg je dat mensen die toch 
al ieder dubbeltje moeten omdraaien, ruimte krijgen om te ademen of andere 
schulden af te lossen. Het geeft aan dat je vertrouwen hebt dat iemand wel 
wil betalen, maar dat het gewoon niet lukt. Dat werkt beter dan wantrouwen in 
mensen en het opleggen van boetes. We moeten meer van een ik-samenleving 
naar een wij-samenleving.

Hilde Bouwers, coördinator PAD

2. Er is overal armoede!

Armoede in Nederland 
In onze huidige samenleving zou er 
eigenlijk geen armoede meer moe-
ten zijn. Helaas is het tegendeel waar. 
Armoede, of beter gezegd inkomens-
armoede komt neer op het hebben 
van onvoldoende geld (inkomen) om 
een bepaald consumptieniveau te rea-
liseren dat als minimaal noodzakelijk 
wordt geacht. Bij een inkomen onder de 
lage-inkomensgrens spreekt het CBS 
van kans op armoede of van een armoe-
derisico. 

Om wie gaat het?
Eenoudergezinnen, alleenstaanden tot 
aan de AOW-leeftijd, huishoudens met 
een nietwesterse migratieachtergrond, 
bijstandsontvangers en laagopgeleiden 
zijn groepen die van oudsher kampen 
met een relatief hoog risico op armoede. 
Veelal speelt bij deze risicogroepen een 
gestapelde problematiek. Niet alleen is 
bij hen vaak bovengemiddeld sprake 
van financiële problemen zoals beta-
lingsachterstanden en schulden maar 
ze kampen ook vaker met een minder 
goede gezondheid en ongezonde leef-
stijlen zoals roken, overgewicht en te 
weinig lichaamsbeweging. Bovendien 
zijn ze vaker sociaal uitgesloten, ze doen 
minder mee in de samenleving en heb-
ben onder meer minder goede toegang 
tot de gezondheidszorg en passende 
huisvesting2.

2 Bij dit artikel is gebruik gemaakt van: In 
Armoede en sociale uitsluiting, een tweejaarlijkse 
CBS-publicatie die op verzoek van het ministe-
rie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt 
samengesteld, staan recente ontwikkelingen op 
het gebied van armoede en levensomstandig-
heden in Nederland centraal. Om een zo actueel 
mogelijk beeld te kunnen schetsen, heeft het 
Centraal Planbureau (CPB) op verzoek van het 
CBS ramingen gemaakt voor de ontwikkeling van 
armoede in 2021 en 2022. 

Kinderen en armoede
Sinds de eeuwwisseling blijkt grofweg 
10 procent van de kinderen in Neder-
land in armoede op te groeien. Het gaat 
om ruim 250.000 kinderen. In elke lagere 
schoolklas zitten twee tot drie kinderen 
die opgroeien in armoede, berekende 
de Sociaal Economische Raad (SER) in 
het rapport Opgroeien zonder armoede. 
Eenderde van het aantal kinderen dat 
opgroeit in armoede, is afkomstig uit 
eenoudergezinnen. Hoe meer kinderen 
een ouder alleen moet opvoeden, hoe 
groter de kans op armoede.

Kinderen kunnen er niets aan doen dat 
hun ouders weinig verdienen of van een 
uitkering moeten rondkomen. Maar kin-
deren ervaren dagelijks de gevolgen 
van armoede. Ze maken zich zorgen of 
er eten op tafel komt, of er wel geld is 
voor nieuwe kleding of schoolspullen. Ze 
eten minder gezond dan leeftijdsgeno-
tjes waar thuis wel genoeg geld is. Ze 
zitten niet op een sportvereniging. Soms 
durven ze geen vriendjes of vriendinne-
tjes mee naar huis te nemen omdat hun 
ouders ziek zijn of verslaafd – of zoveel 
andere problemen hebben dat ze nau-
welijks aanspreekbaar zijn. Kinderen 
voelen bijvoorbeeld haarfijn aan dat 
aan het eind van de maand hun ouders 
stress hebben omdat er rekeningen 
moeten worden betaald. Die onzeker-
heid en angst van hun ouders nemen de 
kinderen mee naar school.

Armoede oplossen onder kinderen is 
hetzelfde als een lekke boot repareren 
door alleen te hozen. Iedereen begrijpt 
dat de boot daarmee niet wordt gerepa-
reerd. Het lek moet boven water komen. 
Dan kan je het repareren. Met het bestrij-
den van kinderarmoede bestrijd je een 
symptoom, niet de oorzaken van het 
probleem. Wil je armoede onder kinde-
ren bestrijden, dan moet je bij de ouders 
beginnen. Voorbeelden van duurzame 
oplossingen kunnen hierbij zijn; het mini-
mumloon moet worden verhoogd. Een 
kwart van de kinderen die in armoede 
leeft, heeft werkende ouders. Het is 
belangrijk dat de kostendelersnorm voor 
ouders en kinderen in de bijstand wordt 
opgeheven. En gesubsidieerde (gratis) 
schoolontbijt- en lunches organiseren 
op alle lagere scholen, (gratis) leen-
computers voor kinderen die het nodig 
hebben, en (gratis) plekken bij sport- en 
muziekverenigingen voor kinderen van 
ouders met weinig geld3.

3 Voor dit artikel is gebruik gemaakt van: Tonie 
Broekhuijsen publiceerde op het journalistieke 
onderzoeksplatform Follow The Money onlangs 
een zesdelige serie over Armoede in Nederland. 
door Tonie Broekhuijsen - MUG Magazine. 

Armoede in Doetinchem
Net als in de rest van Nederland kent 
ook Doetinchem veel armoede. In 2021 
verscheen Armoedebeleid & Schuld-
dienstverlening, de uitvoeringsagenda 
voor 2022-2024 4.  In deze notitie wordt 
teruggekeken op het beleid en een nieuw 
beleid voorgesteld. De gemeente geeft 
hierin aan dat de aanpak van armoede 
en schulden al langere tijd hoog op de 
agenda staat. Men wil graag dat ieder-
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gemeentehuis weer een fysiek loket 
open te stellen bemenst door BvFO
.   
Bureau voor Financiele Onderste-
ning
Soms hebben mensen veel geldpro-
blemen waar zij niet meer uitkomen. Zij 
zijn bijvoorbeeld werkloos geworden en 
het inkomen is flink gedaald. Of zij heb-
ben een lening afgesloten die zij niet 
langer kunnen betalen. Of hun huur of 
energierekening. Zij kunnen dan een 
beroep doen op het Bureau voor Finan-
ciële Ondersteuning. Het bureau is 
een schulddienstverlener waar inwo-
ners (van 18 jaar of ouder) van de 
gemeente Doetinchem gebruik van kun-
nen maken.  Bij schulddienstverlening 
kunnen er betalingsregelingen worden 
getroffen of worden schulden opnieuw 
gefinancierd.  Wellicht zijn er andere 
wettelijke mogelijkheden op het gebied 
van schuldsanering.  Als mensen onder-
steuning willen bij het oplossen van 
de schulden of hulp, kunnen zij con-
tact opnemen met de buurtcoach of 
rechtstreeks met BvFO. Het BvFO blijft 
het belangrijk vinden dat de financiële 
zelfredzaamheid van mensen wordt ver-
sterkt en de eigen mogelijkheden zoveel 
mogelijk worden benut. Daarom wordt er 
ook gewerkt aan begeleiding en training 
van cliënten.

De verschillende hulpvragen
In 2021 kreeg het PAD zesentachtig 
hulpvragen binnen, dat is vierentwintig 
minder dan het jaar 2020. Vermoede-
lijk heeft dit lagere aantal te maken met 
de corona. De meeste aanvragen (19) 
betroffen de aanschaf van huisraad of 
van hulp bij huisvesting (16). In totaal 
41%, wat op zich vrij hoog is. Vijftien 
aanvragen betroffen hulp bij de finan-
ciën en in tien situaties ging het om hulp 
bij vervoer. Tenslotte werden er acht 
mensen doorverwezen naar de Voed-
selbank. In vergelijking met 2020 zijn 
de postcodegebieden gewijzigd. Ruim 
eenenvijftig aanvragen kwamen uit de 
gebieden Kruisberg/IJkenberg (7002 en 
7009) en De Hoop (7006). Ook dit jaar 
kwamen de meeste aanvragen bij ons 
binnen via de buurtcoach (26), ook mel-
den zich tien mensen zelf. 

Er zijn allerlei redenen om aan 
hen voorbij te lopen! 
Ik ben één van de coördinatoren 
bij het PAD. Het gaat niet om mij. 
Je ziet hier dan ook geen foto van 
mij, al ben ik, wim de blok, vanaf de 
oprichting bij het PAD betrokken. 
Het gaat om de (hulp)vragen die bij 
ons binnenkomen. Eerder, het gaat 
om mensen die op een of andere 
manier in de knel zitten, met name 
niet rondkomen met hun financiën. 
In hun ‘pijnlijkheid’ spreken zij je 
aan. 
Er zijn allerlei redenen om aan hen 
voorbij te lopen. De schuld bij hen 
leggen, gebeurt al genoeg… . 
Met behulp van onze sponsoren 
mag ik een beetje voor barmhar-
tige Samaritaan spelen, naar hen 
luisteren al ben ik daar niet zo 
goed in, hen een beetje verder 
op weg helpen, samen een stukje 
optrekken, concreet. Heus geen 
succesverhaal. Wel een klein licht-
straaltje. Tenminste als zij het zien. 
Ja, en wat kun je aan hun en dus 
ook mijn maatschappelijke context 
doen? Hier ben ik de laatste 
jaren steeds verdrietiger om. De 
Overheid heeft zich steeds kleiner 
gemaakt. Het belang van de burger 
met de smalle beurs, studenten 
incluis, etc., heeft moeten wijken 
voor …, vul zelf maar in. Deze 
onverschilligheid, nalatigheid, 
komt ons duur te staan. 
Zonder visie (regeren is vooruit-
zien), of te wel zonder geloof (én 
daadkracht) vaart niemand wel. Je 
hebt een stem, o.a. bij de verkie-
zingen en meer.

wim de blok, coördinator PAD

een de kans krijgt om mee te doen en 
wil maatwerk bieden. De gemeente wil 
nieuwe initiatieven opstarten en nog 
sterker inzetten op het voorkomen van 
schulden. Een schuld wordt door de 
gemeente niet meer gezien als schuld 
maar als een probleem dat zij samen 
kunnen oplossen.

Evaluatie armoedebeleid
In het begin van 2021 heeft er een 
brede evaluatie plaatsgevonden over 
het armoedebeleid. Naast een enquête 
onder de inwoners van Doetinchem zijn 
ook een aantal ketenpartners geraad-
pleegd. Onder andere het PAD, de 
Sociale Raad en het Buurtplein zijn hier-
bij betrokken geweest. Het PAD heeft in 
dit onderzoek de gemeente o.a. mee-
gegeven dat het armoedebeleid van de 
gemeente niet altijd toereikend is, er zijn 
mensen die tussen wal en schip vallen 
en dan terecht komen bij het PAD. De 
voorlichting in zijn algemeen zou beter 
moeten omdat veel mensen niet weten 
waar zij terecht kunnen. Bij het PAD zien 
wij ook meer mensen die zorgkosten 
hebben en deze niet kunnen betalen. 
De gemeentepolis is dan niet toerei-
kend. De hulpverlening via de gemeente 
gaat te traag, over te veel schijven en er 
zijn te hoge drempels. Daarnaast erva-
ren veel hulpvragers de gemeente als te 
ambtelijk en te formeel. Het PAD geeft 
aan dat er met vrijwilligers en ervarings-
deskundigen veel gedaan kan worden. 
Veel van het gedachtegoed van het 
PAD (en andere organisaties) is terecht 
gekomen in de visie van de gemeente 
op armoedebeleid en de uitkomsten 
van dit onderzoek zijn het startpunt 
voor de totstandkoming van de nieuwe 
Uitvoeringsagenda armoede & schuld-
dienstverlening 2022-2024. De toekomst 
zal uitwijzen hoe de gemeente dat ver-
der oppakt. 

Armoede in de gemeente Doetinchem
Naar schatting hebben 3.600 huis-
houdens in de gemeente per 1 januari 
2021 een inkomen tot 120 procent van 
het Wettelijk sociaal minimum (2070 
euro voor 21-jarigen of ouder) en een 
vermogen binnen de grenzen van de 
Participatiewet. Dat is 13.9 procent van 
alle huishoudens in de gemeente. Dit 
cijfer is hoger dan het landelijk gemid-
delde dat ligt op 10 procent gemiddeld. 
In deze groep wonen naar schatting 
1.480 kinderen tot 18 jaar. Van deze 
3.600 huishoudens hebben 1.120 huis-
houdens een bijstandsuitkering, 1.000 
hebben AOW en de overige 1.480 
huishoudens krijgen een andersoortig 

inkomen, bijvoorbeeld uit WW of een 
baan. Ruim de helft (56 procent) is een 
alleenstaand huishouden en 28 procent 
heeft thuiswonende kinderen. Landelijke 
ontwikkelingen laten zien dat het aan-
deel langdurige minima toeneemt. Dus 
ook in Doetinchem.

4 Voor dit artikel is gebruik gemaakt van 
Armoedebeleid & Schulddienstverlening. Uitvoe-
ringsagenda 2022-2044. Gemeente Doetinchem.

Uitgangspunten
Maar hoe gaat de gemeente Doetinchem 
het beleid gestalte geven? Daartoe 
heeft de gemeente een aantal uitgangs-
punten geformuleerd. De gemeente wil 
graag preventief werken en stelt vast 
dat armoede & schuldenproblematiek 
nooit op zichzelf staan. Maatwerk, dat 
is waar de gemeente de komende jaren 
voor staat, klantgericht en men zet in op 
nieuwe initiatieven. Eigen regie voeren 
en financiële zelfredzaamheid. Daar-
bij wil men zoveel mogelijk de eigen 
mogelijkheden van mensen gebruiken. 
Armoede is in die zin meer dan een 
financieel probleem, de gemeente wil 
ook kijken naar de verschillende leefge-
bieden. En integraal samenwerken met 
de interne en externe samenwerkings-
partners, zoals bijvoorbeeld het PAD. 

Gesprek wethouder
In mei 2021 hadden leden van het 
PAD een gesprek (vaak jaarlijks) met 
de wethouder van Doetinchem en een 
beleidsmedewerker. Vanwege tijds-
druk kon op dat moment niet de gehele 
agenda worden besproken en er werd 
een tweede afspraak gemaakt. Het PAD 
had een agenda opgesteld. Zo hebben 
wij gesproken over het (toen nog) nieuw 
te formuleren armoedebeleid. Een aan-
dachtpunt hierbij was de aandacht voor 
(beperkingen) de gemeentepolis. Ook 
het beleid van Doetinchem t.a.v. giften 
voor mensen in de bijstand stond op de 
agenda. Landelijk is er steeds meer ver-
soepeling op dit gebied, Doetinchem 
heeft in de loop van 2021 daarvoor een 
aparte regeling opgesteld. De criteria 
voor leenbijstand werden niet duidelijk. 
Het PAD heeft zich tot doel gesteld om 
armoede meer bespreekbaat te maken 
en uit de taboesfeer te halen, daarom 
heeft het PAD een campagne georgani-
seerd. Maar er blijven ook zorgen om de 
website van de gemeente op dit gebied 
en het nauwelijks inzetten van erva-
ringsdeskundigen. Tenslotte werd kort 
gesproken over anderstaligen en laag-
geletterden. 
De gemeente heeft het plan om in het 
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leners. Via een intakegesprek gaan we 
kijken hoe we kunnen helpen om ze 
uit de impasse te halen. De hulp moet 
bijdragen aan het ontwikkelen van per-
spectief voor de toekomst.
 
5 SJOD is Stichting Jongeren Opvang Doetin-
chem en biedt dak- en thuisloze jongeren een 
veilige omgeving waarin zij na een periode met 
deskundige ondersteuning en begeleiding weer 
op een zelfredzame manier deel kunnen nemen 
aan de maatschappij.

De Vromen-Gravelijn Stichting 
De Vromen-Gravelijn Stichting is opge-
richt door Abraham Vromen (1906-1971) 
en zijn echtgenote Cornelia Gravelijn 
(1902-1979). Het echtpaar zag dat er 
mensen in hun omgeving onvoldoende 
geld bezaten om de eindjes aan elkaar 
te knopen. De stichting (hierna de VGS) 
heeft als doel om financiële steun te 
verstrekken aan particulieren die in 
de Gemeente Doetinchem wonen en 
in behoeftige omstandigheden verke-
ren of dreigen te geraken. Jaarlijks stelt 
de stichting een bedrag vast dat kan 
worden besteed aan inwoners van Doe-
tinchem, die om een financiële bijdrage 
vragen. Eind 2021 kwam er een verzoek 
van de VGS of het PAD de hulpvragen 
die bij hen binnenkwamen wilde overne-
men. De VGS  wilde graag dat bij iedere 
aanvraag in principe ook een huisbe-
zoek volgt. Dit conform de werkwijze 
van het PAD. Eind oktober 2021 afge-
sproken dat alle aanvragen die via de 
website van de VGS binnen komen, wor-
den doorverwezen naar het PAD. Bij de 
aanvraag zelf is ook verwezen naar dit 
besluit. Per 1 januari 2022 is (na aanpas-
sing van beide websites) dit in werking 
getreden. Via mail en een persbericht is 
hier veel aandacht voor geweest. Tevens 
gaan de VGS en het PAD zich hard 
maken om meerdere formulierenhoeken 

te organiseren. Daartoe is een werk-
groep in het leven geroepen die in het 
voorjaar van 2022 met voorstellen komt.  

De rol van de kerken
De diaconieën van de Protestante 
Gemeente Doetinchem, de Pinksterge-
meente Doetinchem en de Parochiële 
Caritas Instelling (RK) leveren op ons 
verzoek een financiële bijdrage om 
concrete problemen van onze hulpvra-
gers op te lossen. De drie kerken zijn al 
jarenlang betrokken bij het PAD, soms, 
zoals de Protestante Gemeente Doetin-
chem zelfs betrokken bij de oprichting. 
Om de inbreng van de kerken in het 
bestuur van het PAD wat breder te 
maken zijn een paar jaar geleden ook 
de Pinkstergemeente en de Parochi-
ele Caritas Instelling (PCI) toegetreden 
tot het bestuur van het PAD. Zij vinden 
het erg belangrijk om mensen in nood 

3. Dit doen wij samen

Mensen en organisaties verbinden
Het PAD wil een plek bieden aan alle 
organisaties en instellingen die zich 
bezighouden met de medemens in 
financiële nood. Het PAD was in 2021 
in gesprek met de Voedselbank, de 
Kledingbank, en de Mini Manna Markt, 
Stichting Present en andere initiatieven 
op dit gebied. Daarnaast ondersteu-
nen wij initiatieven vanuit de doelgroep, 
niet zozeer met geld, maar door het 
inbrengen van ons netwerk. Hierdoor 
kunnen wij mensen en organisaties ver-
binden, ook in 2021.  Het PAD heeft ook 
contacten met tal van professionele 
organisaties die zich met armoede en 
schuldenproblematiek bezighouden: het 
Buurtplein, de Gemeente en het Bureau 
voor Financiële Ondersteuning, Laborijn, 
en bewindvoerders. Ook was het PAD in 
2021 aanwezig bij de Sociale Raad van 
Doetinchem. Er is ook vanuit de samen-
leving steun voor armoedebeleid. Zo 
zijn er bijvoorbeeld de Rondkomers, het 
Doorbraakfonds, Zeg Achterhoek, de 
Stadskamer, het Gasthuisfonds en de 
Vromen Gravelijn Stichting. 

Je moet het er wel over hebben
Contact met allerlei verschillende men-
sen, organisaties en stichtingen is 
belangrijk voor het PAD. In onze naam 
is ook opgenomen dat wij een platform 
zijn en willen zijn. Het afgelopen jaar 
was wat dit betreft een moeilijk jaar, 
door de corona konden wij bijvoorbeeld 
geen jaarbespreking organiseren en ook 
andere contacten vielen weg. Om ieder-
een zo goed mogelijk te informeren over 
waar het PAD toen mee bezig was, heb-
ben wij besloten een digitale Nieuwsbrief 
te maken en te versturen. Deze is ver-
spreid onder ongeveer 90 mailadressen. 
Wij zullen vaker van dit medium gebruik 
gaan maken.  

De Rondkomers
De Rondkomers zijn gestart in 2019 
als coalitie tegen de armoede. De 
Rondkomers is een initiatief van Buurt-
plein, Gemeente Doetinchem, het 
PAD, UVV en Laborijn. Ook de Rabo-
bank Graafschap en Betaald Voetbal 
De Graafschap maken deel uit van de 
Rondkomers. Bij de Rondkomers stre-
ven wij ernaar dat alle Doetinchemers 
zo weinig mogelijk financiële zorgen 
hebben. Wij betrekken zoveel mogelijk 
mensen en willen ook het taboe door-
breken om meer mensen in beweging te 
krijgen zodat zij hulp gaan zoeken. De 
Rondkomers gelooft dat iedereen door 

onbeheersbare  factoren en omstandig-
heden in geldproblemen kan komen. In 
de afgelopen jaren hebben wij veel pro-
jecten opgezet en uitgevoerd.

Lesplannen
Een van de activiteiten in 2021 was het 
lesprogramma voor VO en MBO dat 
wij aanboden. Hier is veel gebruik van 
gemaakt, er zijn 30 à 40 lessen aan-
gevraagd. Dit is zoveel dat wij in 2022 
wellicht hier kosten voor gaan bereke-
nen. Dat vraagt nogal wat, zoals een 
goede administratieve regeling en scho-
len die daar goed en verantwoord mee 
omgaan. Het definitieve besluit hierover 
wordt in 2022 genomen.

18+
De Theatervoorstelling ‘Grip op geld’ 
voor jongeren is in 2021 verder niet 
meer opgevoerd. Oorzaak hiervan was 
de corona en het gegeven dat de kosten 
van met name zaalhuur aanzienlijk ste-
gen. Wij gaan onderzoeken of in plaats 
van de voorstelling een escaperoom kan 
worden georganiseerd. Bij het bereiken 
van de 18-jarige leeftijd krijgen jongeren 
nog wel een kaart, tevens is er de web-
site  www.derondkomers.nl/bijna-18/.  
In deze wijzer is alles kort en bondig op 
een rij gezet wat financieel mag en moet. 
Ook waar je hulp vindt als je er even zelf 
niet uitkomt. Want je hoeft het echt niet 
alleen te doen is de boodschap.

Werkgevers
De Rondkomers hebben in 2021 ook 
een onderzoek afgerond bij werkgevers 
in verband met de schuldenproblema-
tiek. Het blijkt dat werknemers soms 
schulden hebben, maar hier niet voor 
uitkomen. De stress hierover heeft 
natuurlijk ook gevolgen voor hun werk. 
Om werkgevers hier goed over te infor-
meren is het afgelopen jaar een flyer 
ontwikkeld. 

Week van het geld
De Week van het geld is een week vol 
superleuke activiteiten om kinderen en 
jongeren te leren hoe zij met geld moe-
ten omgaan. En dat is van belang. Want 
kinderen die al jong leren omgaan met 
geld, hebben daar de rest van hun 
leven plezier van. De meeste kinderen 
en jongeren leren dit vanzelf, met val-
len en opstaan en met ondersteuning 
van ouders en vrienden. Maar dit is niet 
voor allen zo vanzelfsprekend. Zo praat 
19% van de ouders minder dan 1x per 
maand met hun kind over geldzaken. 
De school speelt dan ook belangrijke 
rol in de financiële educatie voor kinde-

ren en jongeren. En de laatste jaren doet 
gemiddeld 37% van de leerkrachten in 
het basisonderwijs mee met de Week 
van het geld. De Rondkomers vindt dat 
dit gemiddelde omhoog moet. 

Steunpakketje voor ouderen 
Evenals vorig jaar heeft het Armoe-
defonds heeft financieel kwetsbare 
65-plussers een verrassingspakketje 
samengesteld om hen een hart onder de 
riem te steken. De Rondkomers hebben 
50 pakketjes gekregen die begin 2022 
zijn uitgedeeld. Het PAD heeft 20 men-
sen kunnen verrassen. 

Filmpjes 
De Rondkomers willen in 2022 een aan-
tal filmpjes laten maken over het leven 
van jongeren en hoe zij uit de schul-
den kunnen blijven. Het is nu nog niet 
bekend wie en wanneer dit gaat gebeu-
ren. 

Vakantietas
De actie Vakantiekas is het afgelopen 
jaar verzorgd voor 339 kinderen uit de 
gemeente Doetinchem. Deze actie is tot 
stand gekomen door een mooie samen-
werking van Lionsclub Isala Doetinchem 
met Lionsclub Doetinchem, LEO Club 
Achterhoek, Minimanna, het PAD en 
de Voedselbank Doetinchem. Dankzij 
een grote gift speelgoed en de financi-
ele bijdrage van meerdere organisaties 
en bedrijven, werden de tassen goed 
gevuld.  

Doorbraakfonds voor jongeren
Het Doorbraakfonds had in 2021 een 
budget van 8.500 euro. Door de corona 
was het aantal aanvragen in de eerste 
maanden van het jaar gering. Later in 
het jaar kwamen er meer aanvragen en 
wisten jongeren de weg te vinden. Het 
Doorbraakfonds is door de gemeente 
Doetinchem opgezet om vastgelopen 
jongeren tussen 18 en 27 jaar te helpen 
via een kleine financiële impuls. Daar-
mee hopen we te voorkomen dat ze in 
de schulden terecht komen. Uit onder-
zoek van het Nibud blijkt dat er veel 
jongeren zijn met financiële problemen: 
37% van de MBO-ers en 20% van alle 
jongeren hebben schulden. Ze durven 
vaak uit schaamte geen hulp te vra-
gen en omdat ze denken nergens voor 
in aanmerking te komen. Het is echter 
van groot belang voor hun sociale en 
educatieve ontwikkeling dat ze kunnen 
deelnemen aan alle activiteiten en per-
spectief zien in hun leven. De jongeren 
kunnen zich aanmelden via het PAD, 
SJOD5, Buurtcoach of andere hulpver-

te helpen, over grenzen van kerk en 
gemeente heen. Vooral bij grotere aan-
vragen worden de kosten soms door de 
kerken gedeeld. Bij de kerken komt het 
geld via de gemeenteleden die bijdra-
gen aan de diaconie, via collectes en 
vaste bijdragen. In een ander geval is 
er nog vermogen en mag het vruchtge-
bruik voor het verlenen van hulp worden 
aangewend.  Naast de drie vaste part-
ners zijn er nog drie andere kerken die 
het PAD financieel ondersteunen.  
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Het geloof is een belangrijke motivatie
Ik ben Gert en getrouwd met Els, 70 jaar oud en woonachtig in Doetinchem nu 
zo’n 40 jaar. Voorheen woonde ik met Els en de kinderen in Ermelo. Ik werkte 
daar in het Psychiatrisch Ziekenhuis “Veldwijk”, nu “Meerkanten” als verpleeg-
kundige.  Na een korte uitstap naar de Jeugdzorg ben ik in de ouderenzorg 
terechtgekomen als Afdelingshoofd in Den Ooiman in Doetinchem. Dit heb ik 
zo’n 20 jaar gedaan. Ook heb ik nog een tijdje in een vorm van Schuldhulpver-
lening gewerkt in Arnhem. 

Gewoon taalgebruik
Daar bleek, zoals wel vaker aangegeven wordt, hoe belangrijk gewoon taalge-
bruik is, hoe een kort overzocht van in- en uitgaven verhelderend werkt voor 
mensen met schuldenproblematiek. Een successtory was het verhaal van een 
mevrouw met een telefoonrekening van 150 euro per maand. Het bleek, dat 
zij altijd degenen was die belde en dat zij 3x per week langdurig met familie 
in Afrika belde. Door haar een berichtje naar vrienden te laten sturen met het 
verzoek haar te bellen en de contacten met familie te beperken tot 1x per week 
heeft zij 120 euro per maand bespaard. Na 4 maanden was zij van haar schuld 
af. 

Kerkelijke activiteiten
In 2017 ging ik met pensioen. In de vrije tijd tijdens mijn werkzame leven was 
ik bezig met diverse kerkelijke activiteiten, volleybal, tuin etc.  De kerk is voor 
mij een heel belangrijke factor geweest en is dat nog steeds. De leer van 
de kerk laat je zien hoe je in het leven staat, met oog voor de zwakken in de 
samenleving, met respect voor de ander en, ook niet onbelangrijk, gemeen-
schap ervaren met anderen. Het geloof is dan ook een belangrijke motivatie 
om mij via het Platform Armoede Bestrijding in te zetten om hulpvragen om 
te zetten in concrete noodhulp/ basishulp; uiteenlopend van het aanvragen 
van de Voedselbank tot herinrichting van een kamer of een aanvraag voor 
een wasmachine. Gelukkig hebben wij als PAD een goede samenwerking met 
andere partijen, die ook hun bijdrage leveren. Niet ongenoemd mag blijven de 
financiering door onze sponsoren: de RK, PGD en Pinkstergemeente.

Het bezig zijn als vrijwilliger bij het PAD op grond van geloof en werkervaring 
en daarmee iets kunnen betekenen voor de medemens geeft mij meer voldoe-
ning dan zitten achter de geraniums. Gelukkig heb ik fysiek en psychisch nog 
de mogelijkheden dit vrijwilligerswerk te kunnen doen. Wat zie ik nou binnen de 
activiteiten, waarvan ik denk: waarom nou zo? Een paar voorbeelden: ik kom 
bij een persoon in een huis, toegewezen door Sité woningcorporatie. De staat 
waarin het huis wordt afgeleverd is belabberd: zwarte vegen op de muren, 
onafgewerkte laminaatvloer. Wordt verder niets aan gedaan. Ander voorbeeld 
Sité: woning wordt toegewezen. Blijkt verborgen gebrek te hebben (oude 
lekkage) Nieuwe bewoners moeten de problemen maar zelf oplossen. Sité 
geeft geen vergoeding. Wat ik bij Doetinchem niet snap: via Laborijn toeken-
nen van Bijzondere Bijstand. Het adagio lijkt te zijn: Nee, tenzij in het uiterste 
geval. Zo komt het in ieder geval over. Een ander probleem: alles moet tegen-
woordig digitaal aangevraagd worden. De moed zakt je soms in de schoenen, 
zeker als je er niets van begrijpt . En, een klein foutje betekent al afwijzing. 
Daar mag best meer aandacht voor komen, en dan graag concreet en niet in 
politiek gezien juiste bewoordingen.

Mensen worden blij van ondersteuning
Toch, het werk blijft leuk, vooral als je ziet hoe blij mensen worden van een 
ondersteuning, die zij verder nergens anders lijken te krijgen. Fijn (helaas) dat 
het PAD er is voor mensen die anders buiten de boot dreigen te vallen.  En 
daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen.

Gert Lotterman, coördinator PAD

4. Onze begroting en 
     jaarrekening
In de jaarrekening van het PAD worden 
verschillende geldstromen weergege-
ven. Allereerst de geldstroom van de 
middelen van het PAD zelf. Dit betreft 
middelen die nodig zijn om het PAD 
zelf als organisatie draaiend te houden, 
zoals kosten voor vergaderruimte, de 
website enz. Het PAD had in 2021 een 
begroting van € 2700,=. Die is in 2021 
met ruim € 400,= overschreden. Daar-
naast zijn er geldstromen om hulp te 
verlenen aan mensen in nood en het sti-
muleren van mensen in de problemen 
om tijdig hulp te zoeken. Het zijn de vol-
gende geldstromen:
•  De Rondkomers. 
  Dit is een samenwerkingsverband 

van een 7 tal organisaties in Doetin-
chem met als doel het taboe rond 
financiële zorgen te doorbreken. In 
2022 is hieraan € 1146,- uitgegeven.

•  Het ondersteunen van particulieren 
door het PAD. Voor het verlenen van 
ondersteuning aan particulieren zoekt 
het PAD per client sponsoren. In het 
merendeel van de gevallen treden 
Doetinchemse kerken als sponsor op. 
In 2021 is hieraan € 4959,- uitgege-
ven.

•  Het Doorbraakfonds. 
  Dit is een fonds waarmee vastge-

lopen jongeren van 16 - 27 jaar 
geholpen kunnen worden. Dit fonds 
wordt door de gemeente Doetinchem 
gevuld. In 2021 is hieruit €4913,- uit-
gegeven.

•  Projecten. 
  Dit zijn middelen waarmee het PAD 

projecten financiert. Hierbij kan 
gedacht worden aan advertorials 
om mensen met financiële zorgen 
te bewegen hulp te zoeken. Ook de 
Vakantietas voor kinderen uit gezin-
nen in armoede is een project. Voor 
de projecten worden sponsoren 
gezocht. In 2021 is hieraan € 862,- 
besteed.

•  Spaarfaciliteit. 
  Statushouders kunnen bij het PAD 

sparen voor een gezinshereniging. In 
2021 is hiervoor € 3141,= ingelegd.

•  Cliëntgroepen Sociale Raad. 
 De gemeente Doetinchem heeft een 

Sociale Raad ingesteld die het Col-
lege van Burgemeester en Wethouders 
adviseert over het Sociale Domein. De 
onkostenvergoedingen voor 2 cliënt-
groepen lopen via de administratie van 
het PAD. Dit betrof in 2021 € 2099,= 

Verschillende aanvragen 
Bij het PAD komen dus veel aanvragen 
om ondersteuning binnen. Om je een 
beeld te geven waarover dit dan gaat, 
staan wij even stil bij een viertal aanvra-
gen.
1.  In januari krijgen wij een aanvraag 

binnen om de kosten van medicatie 
te betalen. Er is een schuld ontstaan, 
waarschijnlijk door het minder alert 
reageren van een hulpverlener. Het 
PAD heeft 150 euro voor haar reke-
ning genomen en gaat er vanuit dat 
andere instanties dit zullen volgen. 

2.  In april komt er een aanvraag binnen 
voor huisraad. De betrokkene heeft 
ADHD en kan niet goed ordening 
houden. Hij krijgt begeleiding van een 
zorginstelling en van zijn pleegou-
ders. Het PAD heeft ervoor gezorgd 
dat er een wasmachine komt, een 
droger, een diepvrieskastje, een tafel 
met vier stoelen en een bed. Ook is 
gezorgd voor servies waar de betrok-
kene goed mee geholpen is. 

3.  In september krijgen wij een aanvraag 
binnen voor financiële ondersteu-
ning. Na een huisbezoek blijkt dat de 
betrokkene een hond heeft geadop-
teerd uit Griekenland. De hond groeit 
en de kosten van voeding kan de 
betrokkene niet meer opbrengen. De 
aanvraag wordt door het PAD afge-
wezen. 

4.  Rond oktober komt er een aanvraag 
binnen van iemand die diabeet is en 
een beroerte heeft gehad. Daarom 
kan hij niet meer naar boven naar de 
slaapkamer en moet beneden sla-
pen. Vanwege het licht en het geluid 
worden screens aangevraagd, de 
kosten hiervan bedragen 1400 euro. 
Omdat er al 500 euro was heeft het 
PAD 200 euro toegezegd. De kosten 
van gordijnen kunnen hier goed van 
betaald van worden.
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5. Nog fors werk aan de  
     winkel!
Je weet nu wat de afkorting PAD betekent. 
Veel informatie in dit jaarbericht gaat 
over armoede en schuldhulpverlening. 
En de gevolgen daarvan voor ouders, 
maar zeker ook voor kinderen! Zij heb-
ben hier immers niet om gevraagd. Het 
PAD zou dat graag anders willen, zodat 
wij feitelijk overbodig worden. Maar dat 
is ijdele hoop, de langdurige armoede 
neemt alleen maar toe. Sinds een paar 
maanden doemt een nieuw fenomeen 
op ‘energiearmoede’. Grote aantallen 
huishoudens worden momenteel gecon-
fronteerd met fors toenemende vaste 
lasten. En met de huidige inflatie nemen 
ook de kosten voor de dagelijkse bood-
schappen toe. Kortom, voor grote 

aantallen mensen betekent dit een forse 
aanslag op het inkomen; de kranten 
staan vol van mensen die beknibbelen 
op hun uitgaven en/of de kachel lager 
zetten. Vanwege de onzekere interna-
tionale situatie lijkt het er ook niet op 
dat we hier op korte termijn vanaf zijn. 
Onlangs is de financiële regeling voor 
een energietoeslag bekend gewor-
den. Maar als wij horen hoe mensen 
soms €150,- of meer per maand moeten 
gaan betalen, dan is €800,- compen-
satie bij lange na niet genoeg. Lastige 
is dat we vanuit het particuliere initia-
tief dit probleem niet kunnen oplossen. 
Alleen landelijk beleid rond inkomen en 
belastingheffing kunnen hier structureel 
iets aan veranderen. Afijn, ook het CBS 
onderschrijft nu dat de grootste schou-
ders niet de grootste lasten dragen. Nog 

fors werk aan de winkel. Het PAD gaat 
door met het opzetten van lokale initia-
tieven om ook structureel te voorkomen 
dat mensen in de problemen raken. De 
deelname aan De Rondkomers is daar-
van een goed voorbeeld. Wij zijn blij dat 
een aantal grote organisaties (Graaf-
schap College, de Stadskamer en Sité) 
zich bij het initiatief hebben aangeslo-
ten. Bij De Rondkomers en in de Sociale 
Raad staat wat ons betreft de problema-
tiek rond de vaste energielasten hoog 
op de agenda. Vanuit de samenwer-
king met de Stichting Vromen Gravelijn 
zijn we een denktank gestart die gaat 
nadenken over nieuwe preventieve acti-
viteiten. We zijn benieuwd waar dat weer 
toe kan gaan leiden.
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info@PADoetinchem.nl 

www.PADoetinchem.nl

https://www.facebook.com/padoetinchem.nl/

Colofon:
Teksten: ingezonden en Victor Frankhuizen
Redactie: Peter Bob Peerenboom en Victor Frankhuizen
Foto’s: Stichting Platform Armoedebestrijding Doetinchem
Uitgave: mei 2022

Stichting Platform Armoedebestrijding Doetinchem
Burgemeester van Nispenstraat 9-21, 7001 BS Doetinchem
KvK: Kamer van Koophandel 09164591
Belastingdienst - Fiscaal nummer (RSIN): 8173.10.320.
De Stichting PAD is door de Belastingdienst erkend als 
ANBI, zodat uw gift (onder voorwaarden) aftrekbaar is voor 
de inkomstenbelasting.
Rabobank IBAN rekening: NLRABO 0128 3856 34 t..n.v. 
Stichting PAD

Giften zijn altijd welkom!


