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1. INLEIDING
“Overheid, stop met burgers verder in de financiële problemen te brengen”; dat was de hartenkreet
die de nationale ombudsman Reinier van Zutphen uitsprak in november 2018. “Zelfredzaamheid moet
plaats gaan maken voor samenredzaamheid”. De ombudsman was gastspreker op het landelijke symposium ‘Tel mee met taal’ en legde de vinger op één van de zere plekken: de ingewikkelde taal die de
overheid hanteert. Het zijn niet de privé uitgaven voor ‘leuke dingen’ die de motor zijn achter deze
problematiek, maar de ingewikkelde taal en regelgeving rond schuldsanering. Hierdoor komen hoe
langer hoe meer mensen in de problemen. Boetes en het niet respecteren van de beslagvrije voet door
diezelfde overheid, brengen vele mensen diep in de problemen.
De ombudsman zette de belangrijkste knelpunten op een rij. Zijn
rapport ‘Invorderen vanuit burgerperspectief’ leest als een roman. Je
valt van de ene verbazing in de andere. Hilarisch lijkt het, ware het
niet dat het om echte mensen gaat
die vaak door wanhoop worden
gedreven. Die onvoldoende geld
hebben om te eten of hun kinderen fatsoenlijk te kleden.
Aan aandacht voor deze problematiek ontbreekt het niet. Aanhoudende noodsignalen van hulpverleners, tientallen onderzoeksrapporten en de goed bekeken documentaireserie Schuldig leidden tot
actieplannen en wetsvoorstellen.
Maar zijn we er daarmee?
Hoe dat allemaal doorwerkt op de
landelijke en plaatselijke problematiek van armoede en schulden
leest u in hoofdstuk 2.
Hoofdstuk 3 bevat een cijfermatig overzicht van de individuele hulpverlening uitgevoerd door het PAD.
Er zijn dit jaar meer aanvragen binnengekomen; het inrichten van het Doorbraakfonds is daar mede
de oorzaak van. Dat vertaalt zich ook in een hoger bedrag aan directe hulpverlening (hoofdstuk 5).
Over het PAD als netwerkorganisatie leest u in hoofdstuk 4. Het PAD heeft mede het initiatief genomen
tot het oprichten van de Coalitie tegen de armoede.
Namens het bestuur willen wij alle vrijwilligers, kerken en andere organisaties bedanken voor de samenwerking in het afgelopen jaar. Dankzij die goede samenwerking is het steeds weer een plezier om
in de armoedebestrijding actief te zijn.
Peter Bob Peerenboom, voorzitter PAD
Maart 2019.
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2. ALGEMENE GEGEVENS EN BELEID
In dit hoofdstuk nemen wij u in de eerste plaats mee in een aantal landelijke ontwikkelingen. Daarna
volgt een paragraaf over de situatie in onze eigen gemeente Doetinchem.

2.1.Landelijke ontwikkelingen
Het gaat goed met de Nederlandse economie. De werkeloosheid daalt en de koopkracht neemt toe.
Dat verhaal horen we dagelijks in de media. Voor een deel van onze bevolking is dat zeker het geval.
Maar diezelfde economie heeft ook een keerzijde. Voor mensen die om welke reden dan ook minder
kunnen meedoen: arbeidsongeschikt, zzp’er met te weinig inkomen, mensen met een licht verstandelijke beperking of psychiatrische problematiek, ouderen met een klein pensioen, mensen die door het
woud van regelgeving verdwalen en in de schulden komen. En zo zijn er nog meer groepen.
Voor veel mensen stijgt het loon of de uitkering onvoldoende om de stijging van de vaste lasten bij te
houden. Met andere woorden, het vrij besteedbaar inkomen neemt af. De keerzijde daarvan is dat hoe
langer hoe meer mensen afhankelijk worden van allerlei inkomens-ondersteunende maatregelen van
de overheid. Maar dat knelt, omdat veel mensen zich schamen om daar een beroep op te doen. Of
bang zijn in de problemen te komen. Van anderen horen ze hoe de overheid omgaat met mensen die
niet op tijd dingen terugbetalen. Mensen worden daardoor voorzichtig om bij de overheid aan te kloppen. De ombudsman schreef in zijn rapport: 'De overheid heeft onvoldoende oog voor de persoonlijke
situatie van mensen met schulden. Veel mensen wíllen wel betalen, maar kúnnen dat niet. De overheid
houdt daar in haar invorderingsbeleid geen rekening mee. Dat moet veranderen.' De top 5 van rekeningen die mensen niet of te laat betalen zijn respectievelijk de zorgverzekering, de energie, de huur
of hypotheek, water en lokale lasten. Kortom allemaal rekeningen (vaste lasten) waarvan de hoogte
door mensen nauwelijks kan worden beïnvloed.
Het is eigenlijk wel triest dat de nationale ombudsman recentelijk een ‘behoorlijkheidskader’ voor de
overheid heeft opgesteld. Een soort gedragscode als
hartenkreet. Allerlei regelingen die door de overheid
ontworpen zijn om mensen te ondersteunen, werken
zo langzamerhand contraproductief.
De landelijke overheid lijkt nog steeds niet overtuigd
van het feit dat er een maatschappelijk probleem bestaat. Een grote groep mensen die onvoldoende mee
komt in onze snel veranderende samenleving. Mondjesmaat worden wel een aantal maatregelen aangekondigd, maar het grootste deel daarvan is nog lang
niet gerealiseerd. Zo zijn twee belangrijke maatregelen om schuldenaren te beschermen tegen opdringerige schuldeisers ernstig vertraagd. De Wet vereenvoudiging beslagvrije voet, aangenomen in 2017,
wordt op zijn vroegst pas in januari 2021 van kracht.
En noodzakelijke verbeteringen aan het zogenoemde
Digitaal beslagregister zullen nog jaren op zich laten
wachten.
In het tweede kwartaal van 2019 zal de eerste versie van Schuldenwijzer voor burgers worden gelanceerd. De exacte datum van lancering is momenteel nog niet bekend. Schuldenwijzer is gestart om een
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centraal en breed gedragen platform te worden waar burgers en direct betrokken partijen veilig en
efficiënt inzicht kunnen gaan krijgen in de totale schuldsituatie van de burger met schulden. Door in te
loggen via DigiD kunnen burgers inzicht krijgen in de eigen gegevens wanneer er sprake is van beslag
op periodieke inkomsten (zogenaamde derdenbeslagen). Dit is inclusief gegevens over welk gerechtsdeurwaarderskantoor gegevens heeft ingediend en opgevraagd uit het Digitaal Beslagregister (DBR).
Dit betreft dan nog geen overzicht van de gehele schuldenlast. Om de gehele schuldenlast inzichtelijk
te maken zal Schuldenwijzer steeds verder ontwikkeld worden. De ambitie is steeds meer informatie
toe te voegen zodat uiteindelijk de gehele schuldenlast inzichtelijk is. Om dit mogelijk te maken is medewerking van alle ketenpartijen benodigd.
Schaamte
“Wie weinig te besteden heeft of in de schulden zit, gaat door schaamte gedrag vertonen waardoor de
armoede in stand blijft en zelfs erger wordt.” Dat concludeert sociaal psycholoog Arnoud Plantinga in
zijn dissertatie. Volgens Plantinga schaamt 1 op de 7 Nederlanders zich voor zijn of haar financiële
situatie. De schaamte uit zich in stress, gepieker en het gevoel de controle kwijt te zijn. Deze groep
betaalt rekeningen ook minder vaak op tijd en laat vaker rekeningen ongeopend om niet met hun
geldzorgen geconfronteerd te worden. Ze zijn meer geïnteresseerd in statusverhogende aankopen.
Ook zijn ze passiever, zoeken ze minder contact met anderen en hebben minder mensen om zich heen
die hen zouden kunnen helpen. Zij komen zo in een vicieuze cirkel terecht.
De uitdaging aan ons allen is om die vicieuze cirkel te doorbreken. Hoe kunnen we mensen motiveren
om wél gebruik te gaan maken van allerlei bestaande regelingen? Hoe kunnen we in ieder geval hier
in Doetinchem voorkomen dat mensen bang zijn om van de regelingen gebruik te maken? In paragraaf
4 komen we daarop terug bij de coalitie tegen de armoede. In dat kader is een grote PR-campagne
gepland.
Energie
Lage inkomens zijn tussen de 40 en 60% van hun inkomen aan huur en energiekosten kwijt, stelt de
Woonbond. Lage inkomens zijn de dupe van het klimaatbeleid, zo blijkt uit studie van het Centraal
Planbureau. Het Planbureau voor de Leefomgeving rapporteerde onlangs dat ruim 900.000 huishoudens een relatief groot deel van hun inkomen uitgeven aan energie of het risico lopen dat zij hun
woonlasten inclusief energie niet kunnen betalen. 'Dit betreft voornamelijk huishoudens binnen de
laagste inkomensgroep.' Dat is niet per se iets nieuws, want dat concludeerden we 10 jaar geleden ook
al. Maar met de klimaatdoelstellingen hebben we nu wel een opgave om te voorkomen dat het probleem groter wordt. De vraag aan de gemeente is dus: wie gaat dit betalen: de burger, gemeenten,
het rijk, woningcorporaties of ...? Het zou goed zijn als de komende tijd energie in veel gemeenten een
belangrijk thema in het armoedebeleid wordt.
Vergelijking Nederland met Doetinchem
Bijlage 3 bestaat uit een overzicht van een aantal statistieken van het CBS over werk en inkomen (bron:
website waar staat je gemeente: https://www.waarstaatjegemeente.nl/).
Opvallende zaken zijn onder andere dat we in Doetinchem meer banen hebben dan gemiddeld, en
minder personen en huishoudens in de bijstand. Toch is het aantal werkloze personen per 1000 relatief
hoog (47) vergeleken met Nederland (25). Wat betreft nieuwe re-integratie voorzieningen doet Doetinchem het erg goed: 21,4 t.o.v. 13,7 per 1000 landelijk.

2.2.Armoedebeleid Gemeente Doetinchem
De gevolgen van het in het voorgaande gemaakte opmerkingen zijn zichtbaar in de stand van zaken
rond de armoede in Doetinchem. Het armoedebeleid van de gemeente Doetinchem is niet slecht te
noemen. In de afgelopen periode zijn goede initiatieven genomen:
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De versterking van de vroegsignalering (op schulden bij zorgverzekeraars, woningcorporaties,
ed.); hierbij is ook aandacht gekomen voor de groep jongeren.
Het opstarten van een financieel inloopspreekuur in het Noorderlicht en al eerder in wijkcentrum de Lommen in Wehl; echter het gaat nog steeds om een pilot. En ons pleidooi om in alle
wijkcentra laagdrempelige inloop te organiseren met vrijwilligers is nog niet gerealiseerd.
De bijstelling van de verordening individuele studietoeslag voor gehandicapte studenten,
waardoor deze studenten meer vergoed krijgen.
Het opstellen van een ‘infographic’ door BvFO, waardoor hopelijk de communicatie met de
doelgroep verbetert.

Het Meedoenarrangement blijkt hoe langer
hoe meer aan te slaan.
Ieder jaar neemt het
aantal cliënten toe (van
3469 in 2017 naar 3781
in 2018). Veel jongeren
maken gebruik van het
aanbod dat erg divers is.
Ruim 600 jongeren hebben het afgelopen jaar
geprofiteerd van extra
gratis activiteiten die in
de vakantieperiode werden georganiseerd. Op
zich bemoedigende resultaten. Maar ook een enkele kritische kanttekening: het percentage deelnemers per leeftijdscategorie is onbekend. Veel ouderen lijken nog niet mee te doen. Gegevens van het
Taalhuis over andere Achterhoekse gemeenten laten zien, dat een groot deel van de ouderen onvoldoende digitaal vaardig is. En ook het uitprinten voor de deelname aan een activiteit is voor velen
lastig. Ook de groep mensen met een licht verstandelijke beperking geeft aan deelname lastig te vinden.

2.3.Schuldhulpverlening
De schuldhulpverlening wordt voor een belangrijk deel uitgevoerd door Bureau voor Financiële Ondersteuning (BvFO) van de gemeente. Dit bureau is vanuit het zorgplein inmiddels verhuisd naar het Gemeentehuis. De dienstverlening van BvFO is meer gestroomlijnd waardoor deze op papier in ieder geval is verbeterd.1 BvFO heeft een aanvraag lopen om ook bewindvoering in eigen huis te mogen uitvoeren, maar daar is in 2018 nog geen start mee gemaakt.

1 Gegevens over klanttevredenheid ontbreken.
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De doelstelling van BvFO zelf om het aantal intakes met minimaal 50 per jaar te verhogen is niet gehaald. Sterker nog, waarschijnlijk gedaald. Het blijkt telkenmale weer dat mensen zich schamen om
met hun financiële problemen aan te kloppen bij de gemeente. Anderzijds is het percentage mensen
met financiële problemen bij de buurtcoaches rond de 50%. De vraag blijft in hoeverre de buurtcoaches op tijd doorverwijzen naar BvFO. De werkprocessen van buurtcoach, Vrijwilliger Financiële Ondersteuning en BvFO lijken niet altijd even goed afgestemd. Dat is één van de redenen voor ons om te
blijven pleiten voor laagdrempelige toegang van VFO’ers in de wijkcentra.
BvFO neemt bij alle cliënten een
zelfredzaamheidtest af. Hieruit
blijkt dat slechts een klein deel
van de cliënten volledig zelfredzaam is op financieel terrein.
Jammer genoeg zijn er geen cijfers beschikbaar over de taal- en
digitale vaardigheden van deze
cliënten. Landelijk is bekend dat
ongeveer de helft van de mensen in de schulden grote moeite
heeft met deze vaardigheden.
Dat sluit aan bij de waarneming
dat veel mensen in de schulden
raken door de ingewikkelde regelgeving. Het taalakkoord
‘nieuwe vindplaatsen’ zou hier
meer aandacht aan moeten geven.

2.4.Werk en inkomen
Uit de landelijke statistieken kunnen we afleiden dat het met de werkeloosheid de goede kant op gaat.
Het aantal mensen in de bijstand neemt (langzaam) af; in Doetinchem iets sneller dan het landelijke
gemiddelde (figuur 1). In 2018 is de afname in Doetinchem 6,8% (fig.2), wat het totaal eind 2018 brengt
op 1.234 huishoudens. Dat dit niet sneller gaat komt door het grote aantal statushouders dat de laatste
jaren (vanaf 2013) is ingestroomd. En het duurt jaren voordat veel van deze mensen betaald werk
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hebben. Anderzijds bestaat er landelijk de verwachting dat de komende jaren het aantal bijstandsgerechtigden gaat stijgen omdat de instroom in veel van de vroeger arbeidsongeschiktheidsuitkeringen
is gestopt vanwege aanscherping van de criteria.

Fig 1. Instroom in de bijstand per jaar als percentage
van het aantal bijstandsgerechtigden.

Fig. 3.Gemiddelde duur in de bijstand in % van
de totale groep

Fig.2. Afname aantal huishoudens in
de bijstand over 2018.

Fig. 4. Uitstroom uit de bijstand als percentage.

De groep van mensen die al 5 jaar of meer in de bijstand zitten in Doetinchem (fig. 3. 28%) is niet groot
in vergelijking met Nederland, maar wel hardnekkig. Vanwege andere prioriteiten was de uitstroom
de laatste jaren nihil (Fig. 4). De gemeente heeft in de loop van 2018 Laborijn opdracht gegeven alle
mensen die langdurig in de bijstand zitten in kaart brengen. Dit proces is momenteel gaande. Groepen
die prioriteit krijgen bij het toeleiden naar werk zijn jongeren en statushouders.
Het PAD vraagt aandacht voor mensen met een uitkering die met hartstocht en toewijding (vrijwilligers)werk doen bij de vele maatschappelijke organisaties die we in Doetinchem kennen. Wij nodigen
de gemeente en Laborijn uit om gezamenlijk met deze organisaties na te denken over de definitie van
‘maatschappelijke participatie’ en hoe we mensen, die vanwege hun beperkingen misschien niet kunnen instromen naar de reguliere arbeidsmarkt, toch een zinvol bestaan kunnen bieden. Waarbij wij
hun vrijwillige inzet waarderen als ‘werk’ naar vermogen.
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Een ander punt waar wij aandacht voor vragen is de
grote groep inwoners die niet kunnen participeren
in het reguliere arbeidsproces maar ook geen ww of
bijstand krijgen. In Doetinchem zijn deze groepen
uitdrukkelijk groter dan landelijk. Met name het
aantal Wajong-uitkeringen is in Doetinchem bijna
tweemaal hoger dan het landelijk gemiddelde.
Fig. 5. Verdeling type uitkeringen als % van het
aantal inwoners tussen 15 en 65 jaar.
Ook deze groep inwoners wordt geconfronteerd met de verdergaande digitalisering en ingewikkelde
regelgeving. Vroeger werd er vanuit de provincie ondersteuning gegeven aan zogenaamde ‘WAO-groepen’. Deze financiering is echter volledig afgebouwd. Maar de vragen rond de sociale zekerheid zijn
gebleven en het is onduidelijk waar de expertise daarover in Doetinchem is geborgd.
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3. HULPVERLENING 2018 CIJFERS EN UITLEG
Het aantal cliënten dat ons voor het eerst benaderde bedroeg 88; er waren 3 herhaalbezoeken. Vanaf
1 januari 2018 worden alle aanvragen door het secretariaat ingeschreven in ons online cliëntenbestand. De coördinatoren hebben toegang en kunnen zo monitoren welke acties worden ondernomen.
De aanvragen voor ondersteuning vanuit het Doorbraakfonds volgen dezelfde route en zijn in onderstaande verslaglegging integraal meegenomen. De start van het Doorbraakfonds is medeoorzaak van
de toename (10 aanvragen).

3.1.Waar komen onze cliënten vandaan?
De postcodegebieden zijn ingedeeld naar wijken met buurthuizen - de uitvalsbases van de buurtcoaches. Naar wijk verdeeld, waren er geen grote verschillen ten opzichte van voorgaande jaren. Uitzondering daarop vormt de forse toenamen van het aantal aanvragen uit Overstegen/Muziekbuurt. Dit
komt overigens overeen met het gegeven dat in die wijken het gebruik van andere gemeentelijke voorzieningen ook hoog ligt. Omdat aanvragen vaak binnenkomen via de buurtcoach zal hun bekendheid
met het PAD ook zeker een rol spelen in het aantal aanmeldingen.
Wijk waar hulpvrager woont
7001/7008/7009 Noord/Centrum
7002 Overstegen/Muziekbuurt
7003/7004/7005 Oosseld/Schöneveld
7006 De Huet
7007 Dichteren/De Hoop/Wijnbergen
7031 Wehl
7011 Gaanderen
Herhaalverzoeken
Overigen / diversen
Totaal

2018
25
35
4
9
6
3
2
3
4
91

2017
25
15
8
6
1
0
2
10
8
75

2016
28
15
3
16
9
5
3
14
3
96

2015
24
14
6
9
3
1
0
17
11
85

2014
27
13
4
15
8
3
4
?
5
79

3.2. Met welke hulpvraag komen cliënten bij ons?
Opvallend is de toename in het aantal aanvragen rond schulden/financiën. Slechts incidenteel kan het
PAD hiervoor een oplossing bieden. Veelal worden cliënten doorverwezen naar derden. Ook het aantal
huisinrichtingen cq. vragen naar huisraad is fors gestegen. Deels wordt dit veroorzaakt door een toename van aanvragen van statushouders. Zij missen vaak het lokale netwerk om hen hierin concreet te
ondersteunen.
Aanvragen voor hulp
Voedselbank
Budget/weinig inkomen
Schoolgerelateerd
Schulden / financiën
Problemen met uitkering
Gezondheidsklachten
Huurachterstand
Huisinrichting

2018
10
5
10
16
1
5
5
25
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2017
10
8
?
3
2
12
5
15

2016
13
12
?
5
11
4
6
24

2015
15
14
?
11
15
5
4
4

2014
16
4
?
13
16
4
4
1

5

Bewindvoering
Voeding

1
1

1
4

10
0

3
1

4
4

Huish. apparaten/fietsen/laptop

14

1

1

1

3

Diversen
Totaal:

6
99

14
75

10
96

3
76

15
84

3.3.Hoe komen de cliënten met ons in contact?
Het aantal aanvragen via de buurtcoach is fors gestegen. Het PAD raakt meer bekend bij de buurtcoaches. Anderzijds weten ook de Doetinchemse burgers dat veel hulpverlening plaatsvindt vanuit een
doorverwijzing door de buurtcoach. Ook doorverwijzing door andere hulpverleners neemt toe. We
noemden al het vluchtelingenwerk. Ook organisaties die zich met jongeren bezighouden weten het
PAD in toenemende mate te vinden. Opvallend is wel dat scholen niemand hebben doorverwezen,
ondanks het feit dat alle scholen geïnformeerd zijn over het oprichten van het Doorbraakfonds.
Verwijzende Instanties
Eigen initiatief cliënt
Herhaalbezoeken
Buurtcoach
Overige hulpverlening
Kerken
Scholen
Voedselbank
Diversen en onbekend
Totaal:

2018
13
3
39
24
0
0
2
10
91

2017
2016
15
10
3
14
20
20
9
20
2
8
2
3
3
11 4
21
18
75
96

2015
20
17
15
11
8
8
6
0
85

2014
32
0
8
10
4
2
7
16
79

3.4.Welke vorm van hulp werd verleend?
Acties
Voedselpakket
Leefgeld verstrekt
Huur betaald/geleend
Betaling ivm gezondheid
Huish. app/woninginrichting
Contact met werkplein
Contact met bewindvoerder
Doorverwijzing naar buurtcoach
Eenmalig advies
Overleg buurtcoach/hulpverleners
Contact met BvFO
Contact met SJOD
Doorbraakfonds
Diversen
Totaal:

2018
5
2
1
4
15

24
7
1
1
10
21
91
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2017
13
7
5
0
19
3
2
2
9
3
1

2016
18
12
9
6
25
11
12
2
16
4
2

2015
26
5
5

2014
38
8
0

4
5
8
7
8
14
3

2
16
0
0
2
18
4

11
75

8
127

13
98

30
118

In het kader van het Doorbraakfonds zijn 10 aanvragen financieel ondersteund.
Voor de Voedselbank worden sinds medio 2017 geen verlengingsaanvragen meer gedaan. Die lopen
allemaal via de buurtcoach. Deze afspraken tussen Buurtplein, PAD en Voedselbank zijn gemaakt om
er voor te zorgen dat bij cliënten van de Voedselbank, die allemaal in de schulden zitten, altijd de
financiële situatie in kaart wordt gebracht. Voedselhulp is een tijdelijke voorziening en moet zeker
geen structureel karakter krijgen.
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4. ACTIVITEITEN SAMEN MET ONZE PARTNERS EN INTERN
Platform Armoedebestrijding Doetinchem (P)AD wil een plek bieden aan alle organisaties en instellingen die zich bezighouden met armoedebestrijding. PAD wil zo in gesprek blijven met de Voedselbank,
de Kledingbank, de MiniMannaMarkt, Stichting Present en andere initiatieven op dit gebied. Tevens
hebben wij contacten met diverse fondsen in Doetinchem: Vromen Gravelijn fonds, Gasthuisfonds,
IJsselkring Kinderfonds. In het voorjaar is overleg geweest met het bestuur van het Gasthuisfonds. Een
nadere kennismaking waarbij afspraken zijn gemaakt rond werkwijze en taakverdeling. Het PAD kan
hierdoor mede profiteren van de voordelige tarieven die het Gasthuisfonds heeft gemaakt met diverse
leveranciers. Het Gasthuisfonds is op de hoogte gebracht van het bestaan van het Doorbraakfonds.
Het afgelopen jaar zijn de contacten met Stichting Vluchtelingenwerk Doetinchem intensiever geworden. Hoe langer hoe meer statushouders weten ons te vinden. Dat baart ons echter ook zorgen. Veel
Nederlanders verzanden in de veelheid aan regelgeving rond inkomen en werk. Statushouders vormen
hierbij een extra risicogroep omdat zij vaak onvoldoende de Nederlandse taal beheersen. In het eerste
jaar is er begeleiding vanuit het Vluchtelingenwerk, maar daarna worden zij geacht ‘zelfredzaam’ te
zijn. En dat is in veel gevallen lang niet het geval. Ook bij de Voedselbank wordt een toename van het
aantal statushouders gesignaleerd. Hiervoor aandacht vragen in één van de speerpunten voor het komende jaar.
Het PAD is gastlid van het Diaconaal Platform Doetinchem (http://www.diaconaalplatform-doetinchem.nl/). In overleg met St. Present, MiniMannaMarkt en het Diaconaal Platform is in 2018 gezamenlijk het project ‘vakantietas’ uitgevoerd. Deze tas wordt uitgedeeld aan kinderen in de knel, die niet
onder het Meedoenarrangement vallen. Ons streven is erop gericht dit project de komende jaren te
herhalen.
Het PAD ondersteunt initiatieven uit de doelgroep, niet zozeer met geld, maar door het inbrengen van
ons netwerk. Mensen en organisaties verbinden is ons credo. De voorzitter is lid van de adviesraad van
de sociale coöperatie Katapult en co. Het biedt een stimulerende plek aan mensen met een uitkering
die een eigen bedrijf willen opstarten en die daarbij gebaat zijn bij enige vorm van ondersteuning. Voor
cliënten van de Stadskamer is gezocht naar sponsoring van hun vakantieweekend in september.
Met de Stichting Jongeren Opvang Doetinchem (SJOD) is in 2017 een samenwerking aangegaan ten
behoeve van het beheer van het Doorstartfonds.
Via het lidmaatschap van de Cliëntgroep Werk, Inkomen & Armoedebestrijding is het PAD vertegenwoordigd in de Sociale Raad van Doetinchem. Dit heeft onder andere geleid tot een ongevraagd advies
van de SR aan het college van B&W over de toegankelijkheid en functie van de wijkcentra.
Met leden van het college van B&W vond in het verleden regelmatig overleg plaats. Onderwerpen die
in het voorjaar 2018 besproken zijn, waren de rechten van statushouders, de harmonisering van een
aantal regelingen, dakloosheid in relatie tot de voordeurdelers-regeling, het Doorbraakfonds, activiteiten voor mensen die langdurig in de bijstand zitten, spreekuur voor sociale zekerheid.
Het gestructureerde overleg is echter komen te vervallen vanwege het opheffen van het Comité Mensen in de bijstand. Afgesproken is eerst de ontwikkelingen rond het opstarten van een coalitie tegen
de armoede af te wachten. Recentelijk is een nieuw overleg opgestart.
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4.1.Coalitie tegen de armoede
Het PAD heeft regelmatig contacten met tal van professionele organisaties die zich met armoede en
schuldenproblematiek bezighouden: het Buurtplein, de Gemeente en haar Bureau voor Financiële Ondersteuning, Laborijn, en bewindvoerders. Uit die contacten is het idee geboren tot het oprichten van
een coalitie. De tekst hieronder bevat grotendeels een citaat van het projectdocument dat is opgesteld.
Waarom een coalitie?
In Doetinchem zijn veel organisatie betrokken bij de armoedebestrijding. Echter, een meer structurele
samenwerking vanuit een gezamenlijk doel ontbreekt. Buurtplein, Laborijn, UWV, het PAD en de Gemeente Doetinchem hebben onderling afgesproken in de coalitie gezamenlijk op te gaan trekken. Wij
zijn ervan overtuigd dat er in de sfeer van preventie en van de hulpverlening betere resultaten kunnen
worden bereikt. Wij hopen van harte dat op termijn andere organisaties gaan aanhaken.
Visie
Door met elkaar in te zetten op het bespreekbaar maken van de problematiek, de drempel naar de
hulpverlening te verlagen en activiteiten te ontwikkelen rond preventie en vroege opsporing bij specifieke doelgroepen kunnen we daadwerkelijk de problematiek in Doetinchem verminderen.
Hoe werken we?
Naast de kerngroep van 5 organisaties worden in de uitvoering vanzelfsprekend alle partijen betrokken
die met een bepaald thema van doen hebben. Tevens wordt actief gezocht naar deelname van de
doelgroep c.q. de inzet van ervaringsdeskundigen bij de uitwerking.
De coalitie werkt projectmatig, waarbij gezamenlijk de prioriteiten worden gekozen. Per thema wordt
een projectplan opgesteld met concrete doelstellingen en een realistisch tijdspad. Bij de uitvoering
wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij bestaande activiteiten. De financiering van activiteiten
gebeurt zo veel mogelijk vanuit bestaande budgetten. Incidenteel kan ook een beroep worden gedaan
op gelden van derden. De bedoeling is dat projectmatig opgestarte activiteiten op termijn ingebed
worden in de regulier werkprocessen van de betrokken organisaties.
Wat gaan we doen?
• De coalitie werkt een meerjarig communicatieplan uit met als doel:
1. De onderlinge samenwerking te verbeteren tussen de initiatiefnemers en de andere partijen en
organisaties betrokken bij armoedebestrijding en schuldhulpverlening;
2. De problematiek maatschappelijk bespreekbaar te maken;
3. De drempel naar de hulpverlening te verlagen.
• Ieder jaar wordt minimaal één thema opgepakt en uitgewerkt in een projectplan; als eerste is gekozen voor ‘jongeren en geld’.
• Ieder jaar wordt een event georganiseerd rond een thema waarbij doelgroep, en organisaties bezig
met armoedebestrijding en schuldhulpverlening worden betrokken.
Thema jongeren en geld
De insteek is primair gericht op preventie van schulden bij jongeren tussen de 16-18 jaar in Doetinchem. Concreet zijn 3 thema’s gekozen:
1. Het verbeteren van de kennis over de verplichtingen op het moment dat een jongere 18 jaar
wordt.
2. Het verlagen van de drempel om geldproblemen bespreekbaar te maken.
3. Het vergroten van de vaardigheden om met een (huishoud-)budget om te gaan.
Binnen het project worden meerdere activiteiten parallel opgestart:
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a) Het opzetten van een theaterstuk dat kan worden gebruikt bij de start van de campagne op
een school (scholen) om indringend aandacht te vragen voor de problematiek.
b) Het maken van een korte film die de grote lijnen van de problematiek schets en kan worden
gebruikt in het lesprogramma van de scholen of op ouderavonden.
c) Het vormgeven van een YouTube kanaal, waarin op heldere wijze bepaalde thema’s aan bod
komen rond schulden, het uitgeven van geld, het huren van een kamer, je zorgverzekering
afsluiten, enz. Het YouTube kanaal ondersteunt in de tijd het lesprogramma op scholen, zodat na een eerste inleiding periodiek aandacht kan worden gevraagd voor bepaalde thema’s.
d) Het vormgeven van een lesprogramma per school, toegespitst op de verschillende niveaus en
doelgroepen (bijv. ook LVB-jongeren). Dit is de verantwoordelijkheid van iedere school, maar
de coalitie zal monitoren in hoeverre scholen ook daadwerkelijk aan de problematiek aandacht besteden. Scholen kunnen gebruik maken van de lokaal ontwikkelde producties: theater, film, YouTube kanaal.
e) Het ontwikkelen en uitvoeren van een PR-campagne over meerdere jaren.
f) Het ontwikkelen en uitrollen van een app om vaardigheden en kennis te kunnen testen op
het moment dat jongeren 18 jaar worden.
g) Het ontwikkelen en verspreiden van een informatiepakket aan alle jongeren die 18 jaar worden. Met twee doelstellingen: het verstrekken van extra informatie van wat van je wordt verwacht, waar je hulpmiddelen en tools kunt vinden, trainingen op internet, enz.; en het testen
van vaardigheden en kennis.
h) Om te zien of we op de goede weg zitten, worden in de loop van het schooljaar 2019-2020
jongeren actief betrokken bij de aanpak. Idee is om gebruik te gaan maken van ‘Speaking
minds’, een methode ontwikkeld door Save the Children, Defence for Children en Stimulanz
(www.speakingminds.nl).

4.2.Terugblik op onze beleidsvoornemens voor 2018
In deze paragraaf beschrijven wij wat er van onze beleidsvoornemens voor 2018 is gerealiseerd.
Extern:
 Blijven ondersteunen van de Jimmy’s bij de uitvoering van hun project om de noodhulp aan
jongeren op school laagdrempelig te maken en te verbeteren; het PAD heeft voor dit project
een bedrag van €975,- gereserveerd. Het Jongerencentrum in de Gruitpoort heeft afscheid
genomen van het concept ‘Jimmy’s’, waardoor er meer vrijheid is ontstaan om invulling te
geven aan het programma. Door de vele wisselingen van stagiair(e)s bleek het niet mogelijk
structureel tijd en aandacht te besteden aan ‘Jimmy Money’. Door een aantal giften is het
bedrag inmiddels gegroeid tot €3.145,-. In 2018 is geen enkele aanvraag voor ondersteuning
binnengekomen. Het bestuur van het PAD heeft inmiddels besloten het gereserveerde geld
een andere bestemming te geven die past binnen het kader ‘jongeren en armoede’.
 Continuering van de deelname aan een Taalakkoord rond cliënten in de schuldhulpverlening;
Het PAD is deelnemer in het taalakkoord. Ons formulier en de manier van intake bij nieuwe
cliënten is aangepast waardoor de coördinatoren laaggeletterdheid op het spoor kunnen komen. Omdat de mensen die bij het PAD aankloppen in de regel in de financiële stress verkeren, blijft het bij de meeste cliënten niet het goede moment laaggeletterdheid aan te kaarten. Wel kunnen wij in onze eigen communicatie naar deze cliënten rekening houden met
hun capaciteiten. Overigens hebben wij aan de projectleiding aangegeven dat wij enige coordinerende activiteiten node missen, waardoor wij niet op de hoogte zijn van de stand van
zaken bij de 9 andere organisaties, ondertekenaars van dit taalakkoord.
 Actief promoten van het Doorbraakfonds; deels gerealiseerd. Echter, jongeren zelf doen niet
veel aanvragen direct bij ons.
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Intern:



Bevorderen dat regelgeving vereenvoudigt en administratieve lasten voor de burger in armoede/schulden verminderen, bv rond het Meedoenarrangement, de langdurigheidstoeslag
en de kwijtschelding gemeentelijke belastingen. Hier vervult het PAD de rol van pleitbezorger. De privacywetgeving vereenvoudigt deze problematiek niet. Wel is het inmiddels gelukt
om binnen Doetinchem voor een aantal regelingen een automatische jaarlijkse verlenging te
verzorgen op het moment dat het inkomen niet wezenlijk wijzigt. Deelnemers vinden het
moeten uitprinten van de deelname aan iedere activiteit van het Meedoenarrangement
soms lastig. Ook de noodzakelijke digitale toegang blijft een punt van aandacht.
De deelname van ouderen en cliënten met een verstandelijke beperking aan het Meedoenarrangement bevorderen. De deelname aan het Meedoenarrangement neemt toe, maar de
gemeente publiceert geen cijfers over het percentage deelnemers per doelgroep. Wel is bekend vanuit het taalhuis, dat veel ouderen onvoldoende kunnen omgaan met de digitale media. Reden voor het PAD om te pleiten voor een veel bredere openstelling en het toegankelijk
maken van buurtcentra om burgers te ondersteunen bij het invullen van formulieren, het
maken van fotokopieën, enz.
Actieve ondersteuning geven aan plaatselijke initiatieven die mensen in langdurige armoede
meer perspectief kunnen bieden (bv. Coöperatie Katapult en Co). De voorzitter van het PAD
is toegetreden tot de adviesraad van de Coöperatie Katapult en Co. Het initiatief lijkt nog
onvoldoende bekend bij de vindplaatsen van potentiële ondernemers (bv. Stadskamer, Laborijn).
Contacten blijven houden met jongeren om inzicht te houden op hun problematiek rond armoede. Inmiddels lopen er diverse activiteiten in het kader van het jongerenproject van de
coalitie tegen de armoede.
Bevorderen dat doelgroepen zoals statushouders en GGZ-cliënten actief kunnen participeren
en -voor zover mogelijk- integreren in het arbeidsproces. Een weerbarstige materie. Inmiddels heeft Laborijn van de gemeente de opdracht gekregen alle mensen met een uitkering in
kaart te brengen. Dat is een eerste stap. Echter, sommige cliënten zullen vanwege hun beperking, nooit aan betaalde arbeid toekomen. Daarom vragen wij bij deze exercitie ook aandacht voor het goed positioneren van vrijwilligerswerk. Velen die daar langdurig actief in zijn,
beschouwen dat als hun werk.
Monitoren van de uitvoeringagenda Armoedebeleid 2018-2022 van de gemeente, waaronder
uitbreiding van de vroegsignalering, samenwerking met scholen en de scenariostudie bundeling van lokale inkomensvoorzieningen. Op het terrein van de vroegsignalering heeft de gemeente diverse initiatieven genomen (jongeren, ouderen, uitbreiding naar meer wijken). De
samenwerking met de scholen wordt structureel ingebed door de coalitie, middels het project jongeren. Het resultaat van de scenariostudie is ons niet bekend.
Bevorderen van een lage drempel in de toegang tot de schuldhulpverlening met gebruikmaking van Vrijwilligers Financiële Ondersteuning; inmiddels heeft de SR een ongevraagd advies
aan het college van B&W gegeven over de functie van wijkcentra en is een eerste pilot gestart
voor een financieel spreekuur in de Lommen in Wehl en het Noorderlicht. De gemeente heeft
de neiging het geheel ‘professioneel’ te willen inrichten. Ons pleidooi is er op gericht de wijkcentra zo laagdrempelig mogelijk in te richten. Veelal volstaat het werken met vrijwilligers
die mensen kunnen helpen bij het invullen van een formulier, het aanvragen van een activiteit bij het Meedoenarrangement, enz.
Wisseling van secretaris van het bestuur; gerealiseerd.
Versterking van de PR; website en facebook pagina worden regelmatig bijgehouden. De folder is vernieuwd; het aantal netwerk contacten neemt toe.
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Bewaken dat registratie cliënten in overeenstemming is met nieuwe Privacywetgeving; een
privacy statement en een register van gegevensverwerking zijn vastgesteld. Het privacy statement staat op de website.

4.3.Voornemens PAD 2019
PAD heeft voor het jaar 2019 de volgende voornemens:
 Aandacht vragen voor de preventie van schulden bij statushouders.
 Het actief deelnemen en verder vormgeven van de coalitie tegen de armoede. Uitvoeren van
het jongerenproject. Opzetten van activiteiten rond volwassen – werk – schulden – digitale
vaardigheden.
 Nauwlettend volgen van de pilot rond financiële dienstverlening in de wijkcentra.
 Promoten Doorbraakfonds en garanderen structurele financiering.
 Vereenvoudiging deelname aan activiteiten Meedoenarrangement; inzicht krijgen in percentage deelname per doelgroep.
 In samenwerking met Platform Meedoen en Ondersteuning, SR en Laborijn formuleren van de
status van ‘vrijwilligerswerk’ door mensen in de bijstand.
 Resultaten scenariostudie lokale inkomensvoorzieningen bespreken.
 Vervolgen van de discussie met de gemeente over de laagdrempelige toegang van de wijkcentra.
 Waarborgen ondersteuning van mensen met vragen op het terrein van de sociale zekerheid.
Intern:
 Herhalen project ‘Vakantietas’ in samenwerking met Lionsclub Isala en groepen vanuit de kerken en Present.
 Suggesties?
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5. PERSONELE EN ORGANISATORISCHE ZAKEN
5.1.Bestuur
Het afgelopen jaar is in de samenstelling van het bestuur niet veel gewijzigd. In het voorjaar hebben
wij afscheid genomen van Wim Bot. Hij was vanaf de start in 2005 betrokken bij het PAD en hij is door
het bestuur benoemd als erelid. Corrie van Bennekom is hem opgevolgd als secretaris. De pool coördinatoren is in het afgelopen jaar niet gewijzigd. In de loop van het jaar is duidelijk geworden dat Ruud
Verheij om gezondheidsredenen zijn activiteiten als coördinator niet meer zou gaan oppakken. Wij
hebben hem inmiddels in kleine kring bedankt voor zijn inzet.
Aanvragen die binnenkomen worden door het secretariaat ingeschreven in ons online klantenbestand.
Henk van de Berg fungeert voor de aanvragen als eerste aanspreekpunt en verdeelt het werk tussen
de coördinatoren.
Het bestuur bestond op 31 december 2018 uit:
Peter Bob Peerenboom, Voorzitter
Corrie van Bennekom, Secretaris
Wim Rodenburg, Penningmeester
Wim de Blok, Bestuurslid
Nelly de Vries, Bestuurslid
Martin Liefrink, Bestuurslid
Henk van den Berg, Coördinator
Ton van Heteren, Coördinator
Ad Bouman, Coördinator
Gert Lotterman, Coördinator
Wim Bot, erelid.
Overige vrijwilligers:
Dirk Stouten, jaarrekening
Els Lotterman, diaken van de Protestantse Gemeente.

5.2.Sponsoren
De diaconieën van de Protestantse Gemeente Doetinchem, de Pinkstergemeente Doetinchem en de
Parochiële Caritas Instelling (RK) leveren op ons verzoek vaak een financiële bijdrage om concrete problemen van cliënten op te lossen. Daarnaast heeft het PAD giften ontvangen van de Gereformeerde
Gemeente Doetinchem, de Nederlands Gereformeerde Kerk en de Protestantse Gemeente Wehl. Deze
6 kerken hebben het gezamenlijk mogelijk gemaakt dat wij in 2018 alle aanvragen hebben kunnen
honoreren. Het totale bedrag aan hulpverlening is iets toegenomen van €7.064,- naar €8.295,-. Daaraan toegevoegd moet worden het bedrag van €7.813,- dat via het Doorbraakfonds is gefinancierd. Het
geld daarvoor komt van de gemeente Doetinchem. Dit fonds is specifiek bedoeld voor jongeren in de
problemen. De bekendheid van het fonds neemt toe, maar het aantal jongeren dat direct zelf bij het
fonds aanklopt is gering. De meeste aanvragen komen binnen via de buurtcoaches.
Van de diaconie van de Protestantse Gemeente Doetinchem en van de gemeente Doetinchem ontvangen wij jaarlijks subsidie voor de bureaukosten van het PAD.
Voor het project Jimmy Money zijn diverse giften ontvangen. In overleg met de sponsoren wordt bekeken in hoeverre dit geld kan worden ingezet voor het project jongeren van de Coalitie tegen de
armoede.
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5.3.Financiën
Van oorsprong is het PAD opgezet door betrokken leden uit diverse kerken. De acute noodhulp van
het PAD is neutraal en voor iedereen. Echter een belangrijk deel van onze financiële middelen komen
uit de bijdragen van de kerken. Meer recentelijk is daaraan het Doorbraakfonds toegevoegd, gefinancierd vanuit de gemeente.

Stichting Platform Armoedebestrijding Doetinchem
Jaarrekening 2018
BALANS per 31 DECEMBER
2018

2017

1.010
24.663
€ 25.672

1.350
28.654
€ 30.004

Bezittingen
Rekening courant bank
Spaarrekening bank
Vordering part. lening
Totaal
Eigen Vermogen
Algemene reserve

7.642

7.847

Schulden
Schulden
3.145
Vooruit ontvangen Jimmy Money
12.188
Vooruit ontvangen Doorbraakfonds
Vooruit ontvangen ondersteuning part. 1.827
870
Vooruit ontvangen gemeente WIA
Totaal
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975
20.000
732
450
18.030
€25.672

22.157
€30.004

Stichting Platform Armoedebestrijding Doetinchem
Exploitatie 2018
STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Baten
Giften kerken ondersteuning particulieren
Doorbraakfonds ondersteuning particulieren
Jimmy Money
Cliëntgroepen WI&A en Etniciteiten
Subsidie van SR voor Cliëntgroep WI&A
Subsidie van SR voor Cliëntgroep Etniciteiten
Subtotaal cliëntgroepen
Diversen
Donaties, giften en subsidie
Onttrekking aan bestemmingsreserve
Ontvangen rente
Onttrekking aan bestemmingsreserve
Lasten
Ondersteuning particulieren
Uitgaven ondersteuning particulieren
Doorbraakfonds ondersteuning particulieren
Cliëntgroep WI&A
Presentiegelden cliëntgroep WI&A
Retour gem. Doetinchem
Onkosten PAD
Subtotaal cliëntgroep WI&A
Diversen
Huisvesting
Kosten PAD
Subtotaal interne kosten PAD
Toevoeging aan bestemmingsreserve
Resultaat boekjaar
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2017

2018
8.295
7.813

1.000
880

7.064
200
1.050
1.000

1.880

2.050

2.130

1.370

9

37

20.126

10.721

8.295
7.813

7.064

950
830
100

1.000
950
100
1.880

817
1.526

2.050
710
1.545

2.343

2.255

-205
20.126

-847
10.722

Stichting Platform Armoedebestrijding Doetinchem
Jaarrekening 2018
TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Huisvesting
Huur

2017

2017

817

710

200
417
815
193

Kosten
Kantoorbenodigdheden PAD
Telecommunicatie
Representatiekosten
Bankkosten
Reiskosten
Kosten maatjes
Overige lasten (jubileum)
Subtotaal
Doorberekend aan cliëntgroep WIA
Totaal kosten

2.443
-100
2.343

38
357
35
190
11
700
313
2.355
-100
2.255

TOELICHTING OP DE BALANS
Algemene reserve 31 december 2016
Resultaat 2017

7.847
-205

8.694
-874

Algemene reserve 31 december 2017

7.642

7.847
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6. BRONNEN













www.waarstaatjegemeente.nl
UWV Rapportage beschut werk Achterhoek derde kwartaal 2018
https://www.magazine-on-the-spot.nl/tel-mee-met-taal-festival/drie-perspectieven/#reinier2
Rapport ‘Knellende schuldenwetgeving’, N.Jungmann, T.Madern, R van Geuns, A. Moerman. Juni
2018.
‘Armoede en sociale uitsluiting’, CBS, januari 2018.
Rapport ‘Invorderen vanuit het burgerperspectief’, nationale ombudsman, februari 2019.
‘Poor psychology: Poverty, shame, and decision making’ dissertatie Arnoud Plantinga, februari 2019.
Jaarverslag armoedebestrijding 2017, Gemeente Doetinchem.
Stand van zaken Uitvoeringsagenda Armoedebeleid 2018-2022, presentatie SR december 2018.
Financiële problemen 2018, geldzaken in de praktijk 2018-2019 deel 1. Nibud december 2018.
Samen sterk voor inwoners naar werk. Laborijn januari 2019.
Rapportage 4e kwartaal Laborijn, januari 2019.
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Bijlage 1.

Doetinchem en Nederland vergeleken (bron CBS)
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