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Platform Armoedebestrijding Doetinchem (PAD) is een 

vrijwilligersorganisatie en biedt kortdurend hulp als er 

financiële problemen zijn of problemen met een uitkering of 

voorziening. Het PAD is een initiatief vanuit de plaatselijke 

kerken en levensbeschouwelijke groeperingen. 

Wij werken samen met een breed netwerk van organisaties 

die zich bezighouden met armoedebestrijding en schuld-

hulpverlening. Wij ondersteunen ook door begeleiding naar 

de Voedselbank, de Kledingbank, de Minimanna Markt of 

ondersteuning bij het vragen van hulp bij de buurtcoach.
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1. Corona en armoede
Het jaar 2020 stond bijna helemaal in het teken van corona. 
Voor veel mensen akelig en met grote gevolgen. Onze open 
samenleving werd gesloten en het woord ‘lockdown’ deed zijn 
intrede. Leek het aan het begin van 2020 wel mee te vallen, 
na hoge besmettingscijfers zagen wij wel een toename van de 
hulpvragen. 

Een beeld dat niet helemaal duidelijk werd, omdat er door de 
corona steeds minder huisbezoeken (door onze coördinato-
ren) konden worden afgelegd. Veel andere hulporganisaties 
in Doetinchem zagen het aantal aanmeldingen juist afnemen. 
Voor onze doelgroep zijn digitale en telefonische contacten 
niet ideaal. 

Door de coronacrisis is de armoede in dit jaar in Nederland 
verder toegenomen. In het algemeen kunnen wij stellen dat 
veel mensen extra kwetsbaar zijn geworden en vaak geen 
reserve, familie of vrienden hadden om één en ander op te 
vangen. Duidelijk werd overigens ook dat dit nog maar het 
begin was, vooral na de zomer werden steeds meer hulpvra-
gen verwacht1  en bleef corona zeer indringend aanwezig.  
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1.  Daarom heeft het Armoedefonds in 2020 onderzoek gedaan naar de 
gevolgen voor de armoede in Nederland. Van het rapport ‘De impact 
van de coronacrisis op de armoede in Nederland’, is in dit jaarver-
slag regelmatig gebruik gemaakt.
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Armoede in Doetinchem
Armoede in Nederland. Het is er. Vaak wordt hierbij gedacht 
aan arme kinderen. Maar ook in Doetinchem kennen we 
armoede, al is die natuurlijk wel anders dan in Afrika. Armoede 
in Doetinchem kunnen we omschrijven als 'het niet volwaardig 
kunnen meedoen aan de samenleving1. Dat wil zeggen dat je 
misschien wel een dak boven je hoofd hebt en iedere dag iets 
te eten hebt, maar dat je geen geld over hebt. Je kunt niet naar 
een sportclub gaan, geen contacten onderhouden, je hebt 
geen computer en medische zorg is niet of moeilijk te betalen. 
Het gaat vaak niet alleen om te weinig geld. Armoede is een 
complex probleem dat samenhangt met onder meer opleiding, 
economische zelfstandigheid, gezondheid en wonen. Ook 
in Doetinchem zijn er mensen die met financiële problemen 
kampen en afhankelijk worden van de lokale hulp, zoals die 
van het Platform Armoedebestrijding Doetinchem. En ook in 
2020 meldden zich weer mensen aan bij het PAD voor onder-
steuning. Het ging hierbij om gezinnen (soms met kinderen) en 
regelmatig jongeren. 

Armoedebeleid Doetinchem 
Een aantal jaren geleden heeft de gemeente Doetinchem 
onder de titel ‘De Doetinchemse Keuze’ een armoede-
beleid en een uitvoeringsagenda vastgesteld voor de 
jaren 2018 tot 2022. Centraal in dit beleid is het aanwe-
zig zijn van een Zorgplein, een belangrijke schakel in 
het toegangs- en beoordelingsproces van voorzienin-
gen in het sociale domein. Naast het Zorgplein vormden 
Laborijn en de Gemeentewinkel de brede toegang van 
de gemeente Doetinchem in het sociaal domein. Na 
een aantal jaren bleek het nodig om de gemeentelijke 
afdelingen verder te verbeteren met het oog op de dienst-
verlening richting maatschappij en burgers. Het Bureau 
voor Financiële Ondersteuning (BvFO) heeft vanaf 1 
januari 2021 een meer prominente plaats gekregen in de 
schuldhulpverlening. In 2020 volgde een eerste uitnodi-
ging aan het PAD en anderen om mee te praten over 
het nieuw te vormen armoedebeleid. Dat heeft in 2021 
gestalte gekregen door deel te nemen aan de evalua-
tie van het gemeentelijke armoedebeleid uitgevoerd 
door bureau KWIZ. Tevens is er gebruik gemaakt van de 
mogelijkheid om suggesties voor het nieuwe armoede-
beleid te geven.

Kinderen kunnen niet meedoen
Het aantal kinderen in Nederland dat in 2019 opgroeide in 
een arm gezin, nam af. In 2019 waren er 251.000 kinderen die 
opgroeiden in een gezin onder de lage inkomen grens. In 2020 
is er een eind gekomen aan deze daling2. 
Het NIBUD gaat er in 2020 vanuit dat de coronacrisis een hoop 
gezinnen flink heeft geraakt. Zij benoemen dat een vijfde van 
de Nederlanders door de coronacrisis een inkomsten terug-
val ervaart. Het gaat dan vooral om jongeren, zelfstandigen, 
flexwerkers en gezinnen.  

Ook de kinderombudsvrouw kreeg in 2020 deze signalen. En 
opgroeien in armoede heeft langdurige negatieve gevolgen. 
In Doetinchem zagen wij ook deze cijfers, in 2019 was er een 
daling van 0,2 procent, in totaal zo’n 800 kinderen. Over 2020 
zijn nog geen harde cijfers bekend, maar alles wijst erop dat 
de daling is gestopt en dat het aantal kinderen dat in armoede 
leeft in Doetinchem weer is toegenomen. Waarschijnlijk ook 
omdat veel ouders zich in de schulden hebben gestoken 
omdat zij hun baan kwijt zijn. Armoede betekent dat kinderen 
minder kansen krijgen om zich te ontwikkelen. Door de corona-
crisis zijn zij de dupe. Zij kunnen niet naar een sportvereniging 
of een muziekinstrument leren spelen. Kinderen schamen zich 
en geven niet aan wat hun behoeften zijn. Traktaties op school 
zitten er niet meer in, laat staan cadeaus of slingers en ballon-
nen.  Veel mensen en kinderen dus ook zijn niet gewend om in 
schaarste te leven en hebben ook niet geleerd hoe dat moet. 
Dat geeft stress en kinderen merkten dit. Juist ook in 20203. 

2. Cijfers afkomstig van het CBS en het NIBUD.
3.    Uit Doetinchems Vizier, woensdag 3 februaru 2021. 
    Bron: persbureau ANP.
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2.  Armoede ziet er overal en altijd 
anders uit

 

Een schone en nette woning
Als buurtcoach was ik samen met een collega gevraagd door 
één van de wijkconsulenten van Sité Woondiensten om mee 
te denken in een casus. Het betrof een echtpaar die in een 
sterk vervuilde en verwaarloosde woning leefde en financieel 
flinke problemen had. 
Nadat wij het gehele netwerk in kaart hadden gebracht 
hebben we samen met het echtpaar, de reeds gestarte 
bewindvoerder/ mentor, WMO-consulent en de coördina-
tor van de Thuiszorgzorg organisatie een plan van aanpak 
opgesteld. Dit plan omvatte in grote lijnen dat het echtpaar 
tijdelijk op een vakantiepark verbleef, de woning leeg gepakt 
is, goede spullen tijdelijk opgeslagen, oude spullen en afval 
afgevoerd. Vervolgens is de woning grondig gereinigd, en met 
behulp van vrijwilligers van de stichting Present opgeknapt 
en geschilderd. Omdat er veel inventaris te vervuild of kapot 
was zijn er aan de hand van een inventarislijst vervangende 
inventaris en spullen uitgezocht bij de stichting Mini Manna.

Vanuit alle financiële bronnen welke voorhanden waren zoals 
Bijzonder Bijstand, WMO en Sité Woondiensten (die ook extra 
kosten voor hun rekening hebben genomen) zijn de kosten 
voor de tijdelijke huisvesting, schoonmaak en opknappen 
bekostigd. Met behulp van het PAD in samenwerking met 
Mini Manna stichting heeft het echtpaar alle vervangende 
inventaris en noodzakelijke spullen mogen ontvangen. Door 
de financiële bijdrage vanuit het PAD had het echtpaar na 

terugkomst in de woning niet alleen een schone en nette 
woning maar ook een nieuwe inventaris en spullen waardoor 
zij echt een nieuwe start konden maken. Het echtpaar heeft 
ons meerdere malen laten weten dat zij erg dankbaar zijn 
voor alles wat gedaan is voor hen. 

Walter Looman, buurtcoach.

Wat voor hulpvragen?
In 2020 kreeg het PAD in totaal 110 aanvragen voor onder-
steuning binnen. De vraag om ondersteuning van het PAD was 
nogal divers. Opvallend in 2020 waren de weinige aanvragen 
(12) rondom schulden. Een goede zaak, want het PAD kan 
hierin slecht in incidentele gevallen een oplossing bieden. Ook 
opvallend waren relatief veel aanvragen rondom ‘leefgeld’. In 
2020 liep dit uiteen van leefgeld van bijvoorbeeld 40 euro per 
week tot aan directe financiële problemen. In onze doelgroep 
kwamen mensen, ook omdat zij vaak tussen twee uitkeringen 
in zaten, regelmatig in de problemen en vroegen dan bij het 
PAD een financiële ondersteuning aan. Een groot deel van de 
aanvragen betrof de verhuizing en/of inrichting (51) van een 
woning. Daarnaast waren er dit jaar opvallend veel aanvragen 
voor de Voedselbank en laptops voor schoolgaande kinderen. 

Van de 110 aanvragen kwam bijna een kwart uit het postcode-
gebied 7002, de wijk Overstegen. Er waren 16 aanvragen uit 
postcodegebied 7006, de wijk Huet. Tenslotte nog 12 aanvra-
gen uit de omgeving van het Slingeland Ziekenhuis, postcode 
7009. Als Pad wil je natuurlijk ook graag weten hoe cliënten zich 
hebben gemeld. Het merendeel van de aanvragen kwam van 
de buurtcoach (37) of via overige hulpverleners (41). Het aantal 
cliënten dat zelf om hulp vroeg was in 2020 laag, namelijk 16. 
Via kerken hebben zich 3 mensen gemeld en via de scholen 1. 
Vooral dit laatste is wel zorgwekkend omdat bekend is dat veel 
jongeren al in de schulden zitten of er in komen. In 2020 werd 
er 4 maal een hernieuwde vraag ingediend. Voor wat betreft 
de hulpvorm werd in 27 keer advies gegeven en in 22 keer een 
verwijzing naar het Doorbraakfonds. 

Een nieuwe stap in zijn leven
Een man van begin twintig jaar had hulp gevraagd bij het 
oplossen van zijn schulden. Hij woonde nog thuis bij zijn 
moeder, maar dit was een onwenselijke situatie omdat er 
veel spanningen waren tussen beiden. De meest adequate 
en passende oplossing zou zijn dat hij op zichzelf zou gaan 
wonen met een vorm van begeleiding. Hij was pas weer 
met zijn opleiding begonnen om te zorgen dat hij zijn start-
kwalificatie zou behalen. Met de inkomsten die hij kreeg uit 
zijn bijbaantje kon hij net rondkomen met zijn vaste lasten 
en aflossing van zijn schulden. Met behulp van een WMO 
consulent en de buurtcoach kon hij al snel een apparte-
ment betrekken bij een organisatie voor Beschermd Wonen. 
Hij had een indicatie, vanuit de WMO bleek dat hij nog een 
aantal zaken miste om zijn appartement in te richten. Daarop 
heeft de buurtcoach een beroep gedaan op het PAD die een 
financiële bijdrage hebben toegekend. In samenspraak met 
stichting Mini Manna heeft hij zijn ontbrekende inventaris en 
spullen mogen uitkiezen in Ulft en Doetinchem. Stichting Mini 
Manna heeft alle spullen netjes op zijn  nieuwe woonplek 
afgeleverd en de kosten hebben zij direct mogen declareren 
bij het PAD. Hij is nog steeds erg blij met de hulp en met 
zijn spullen. Met dank aan het PAD heeft hij een nieuwe stap 
in zijn leven kunnen maken; een eigen appartement met alle 
inventaris die hij nodig heeft. 

Walter Looman, buurtcoach.

Nieuwe Wet Wgs
In 2020 werd bekend dat per 1 januari 2021 de Wet 
gemeentelijke schuldhulpverlening in werking zal 
treden. Deze wet verplicht verhuurders van woonruimte 
huurachterstanden van hun huurders te melden aan de 
gemeente. Het doel van de wet is, door in een vroeg 
stadium schulden te signaleren, erger, zoals ontruimin-
gen, kan worden voorkomen. Vanaf 1 januari 2021 geldt 
deze wettelijke meldplicht ook voor alle verhuurders 
van woningen. De verhuurder moet, als er een huurach-
terstand is, de contactgegevens van de huurder en de 
hoogte van de achterstand via het daartoe ingerichte 
digitale loket melden aan de gemeente (afdeling 
schuldhulpverlening), die daarop gerichte actie onder-
neemt.

De verschillende hulpvragers
De afgelopen jaren is veel onderzoek gedaan wie nu 
eigenlijk onze hulpvragers zijn. Veel hulpvragers hebben 
een grote afstand tot de arbeidsmarkt, dat wil zeggen 
dat zij een uitkering in de vorm van bijstand, ziektewet- of 
arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgen. Ook heeft een 
groot deel van de hulpvragers geen partner waarmee zij 
samen wonen en inkomsten delen. Hun inkomen was in 
2020 laag tot zeer laag van € 1.200 per maand of lager. 
Er zijn vaak betalingsachterstanden of schulden, soms 
meer dan € 15.000 en al langer dan 2 jaar. Mensen 
wachten lang voordat ze hulp inroepen. En in de tussen-
tijd kunnen de schulden verder oplopen.
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Taboe op armoede
Er heerst nog steeds een groot taboe op armoede, ook in 
2020. Mensen geven niet snel aan dat zij de huur niet meer 
kunnen betalen, het kinderfeest of de contributie van de sport-
vereniging. 
Corona heeft er in 2020 ook voor gezorgd dat nog meer mensen 
in armoede verkeren en het maakt armoede die al bestond 
extra zichtbaar. Zo zagen scholen dat kinderen bijvoorbeeld 
geen geld hadden voor een laptop. Normaal gingen deze 
kinderen naar een bibliotheek of een buurthuis, maar dat kon 
niet meer. Daarnaast willen kinderen niet dat andere mensen 
weten dat zij arm zijn. 

Bij het PAD kwamen ook aanvragen binnen over zorgkosten. 
Steeds meer mensen kunnen bijvoorbeeld de tandartskosten 
niet meer opbrengen. 
In 2020 leek het erop dat de ‘bijzondere bijstand’ in Doetinchem 
veel van deze aanvragen afwees en regelmatig doorschoof 
naar andere liefdadigheidspartijen. Het PAD vindt dat ‘bijzon-
dere bijstand’ ook echt een bijzondere bijstand moet zijn. 
In 2021 gaan wij hierover met de gemeente in gesprek4. 

Bereikbaarheid
Ook in 2020 was het erg moeilijk om mensen te bereiken 
(omdat er niet of nauwelijks over wordt gesproken) die hulp 
of ondersteuning nodig hebben. Zij schaamden zich voor hun 
armoede en zoeken daardoor vaak te laat of helemaal geen 
hulp. Het PAD probeert zoveel als mogelijk laagdrempelig te 
zijn en ook vindbaar! Zo hebben wij de website https://www.
padoetinchem.nl zijn telefonisch goed bereikbaar en hebben 
een eigen facebookpagina met veel informatie en nieuws. 
Onze coördinatoren komen bij de mensen thuis. 
Door middel van juiste en adequate communicatie hopen wij 
in 2021 te komen tot een wederzijds begrijpen van elkaar en 
het daardoor eerder op zoek gaan naar hulp! Want, wij zullen 
alles moeten doen om te voorkomen dat schulden ontstaan 
en verder oplopen. Wij zien dat als onze opdracht voor 2021.   

Geld alleen in niet genoeg
Maar geld alleen is niet genoeg, want armoede is méér dan 
gebrek aan geld. Als PAD vinden wij dat kinderen de kans 
moeten krijgen hun talenten te ontwikkelen. Als een super-
slimme meid dokter wil worden, dan moet ze de kans krijgen. 
Of haar ouders nu een bijstandsuitkering krijgen of tien keer 
modaal verdienen. Arm is de samenleving die kinderen die 
kans op een betere toekomst niet geeft. Ook vinden wij dat 
mensen zonder werk aan de slag geholpen moeten worden. 
En niet het recht op een uitkering, maar het recht op onderwijs 
en arbeid staan voorop. Een betaalde baan biedt mensen de 
kans op eigen kracht vooruit te komen en sociaal volledig mee 
te doen. We willen mensen niet veroordelen tot een sociaal 
isolement en arm is de samenleving die mensen dat zicht 
op participatie ontneemt. Dat is niet alleen onze visie, maar 
komt ook naar voren in onze werkwijze waarbij wij mensen 
door positieve stappen te laten zetten verder op weg kunnen 
helpen. 

 4.  Het PAD heeft voor 2021 een aantal speerpunten in haar beleid 
opgenomen. Deze zijn ook bijvoorbeeld doorgegeven aan de 
wethouder en vormen onderdeel van gesprekken die wij hierover 
voeren. In dit jaarverslag hebben wij de meest belangrijke vet 
gemaakt om de lezer een duidelijk beeld te geven. Het zijn de 
volgende activiteiten: de regelingen rond de bijzondere bijstand; 
de vroegsignalering en de bereikbaarheid waardoor mensen 
(laagdrempelig) hulp kunnen zoeken. 

3.  Je moet het er wel over hebben!

Veel gezinnen met een laag inkomen in Doetinchem 
hebben in 2020 geen hulp gevraagd, terwijl zij wel in 
aanmerking kunnen komen voor gemeentelijke armoe-
deregelingen. Scholen wezen ouders in toenemende 
mate actief op de hulp die voorhanden is. 
In Nederland heeft in 2020 ongeveer één op de vijf 
huishoudens financiële problemen of een risico hierop. 
Dit zal in Doetinchem niet anders zijn. Het treft dus veel 
meer mensen dan je denkt. 
Bij veel mensen met een hulpvraag is er (vaak al langer) 
sprake van armoede. We nemen aan dat bijna de helft 
van de mensen die in aanmerking komt voor kwijtschel-
ding van schulden géén aanvraag indient. Omdat ze 
niet weten dat er een regeling is, omdat ze niet of slecht 
kunnen lezen en daarom moeite hebben met het invullen 
van formulieren of omdat ze zich schamen om dit aan te 
vragen. 
Zo lopen deze mensen dus de financiële steun mis die 
ze goed zouden kunnen gebruiken. Er zijn veel mogelijk-
heden om hieraan wat te doen en de bestrijding hiervan 
heeft veel aandacht en soms ook geld ter ondersteuning.
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4. Visie en doelstelling PAD

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

In zijn eigen kracht
Ik ben geboren en getogen in de Betuwe 
en na wat omzwervingen zijn we in Doetin-
chem komen wonen. Ik heb gewerkt als 
accountmanager bij een Levensverzeke-
ringsmaatschappij. 
In deze baan had ik contact met een bewind-
voerder. Dit leek mij een mooi vak waarbij 
mijn financiële kennis van pas kwam en een grote sociale inzet 
nodig is.  Tijdens mijn studie kwam ik in contact met Sytze 
Ferweda, toen voorzitter van het PAD en de Voedselbank. Hij 
heeft mij wegwijs gemaakt in deze voor mij onbekende wereld. 
Al snel vroeg Sytze of ik niet als vrijwilliger bij het PAD kon 
komen en mijn kennis hiervoor inzetten. Als coördinator neem 
ik nu hulpvragen in behandeling, waarbij indien mogelijk zo 
snel mogelijk een huisbezoek wordt gebracht. 
De eerste jaren kwamen er veel afspraken tot stand via de 
Voedselbank. En in de beginjaren werden we veel geconfron-
teerd met uithuiszettingen en afsluiting van energie. Inmiddels 
worden problemen veel eerder gesignaleerd en naar een 
oplossing gezocht. Een huurachterstand van een half jaar 
komt niet meer voor.  Een heel mooi project in die beginjaren 
werd mogelijk gemaakt d.m.v. een gift. Veel kinderen konden 
we daardoor zwemles aanbieden en de mogelijkheid geven 
om hun diploma te halen. Zwembad Rozengaarde heeft hierbij 
een grote inzet geleverd. Inmiddels is er het Meedoenarran-
gement van waaruit ook zwemles bekostigd kan worden. Met 
de komst van het Buurtplein komen er veel aanvragen via 
de buurtcoaches bij ons binnen. Hulpvragen die binnen de 
eigen organisatie niet opgelost kunnen worden. Hopelijk zal de 
hulpverlening geen schade lijden door besluit van de gemeente 

om  wijkcentra te sluiten en het wijzigen van de taakomschrij-
ving voor de buurtcoaches. De laatste jaren komen er veel 
aanvragen binnen voor het betalen van medische kosten. 
Zoals acute tandartsenhulp, betalen van medicatie, aanvulling 
van de kosten om een medisch traject in te gaan, enz.  Er 
zijn ook veel vragen om hulp bij het inrichten van een woning. 
Men krijgt een huis toegewezen maar er zijn geen financiële 
middelen om de inrichting te bekostigen. Ook dit is een punt 
van aandacht waarover met de gemeente gesproken moet 
worden. Door de jaren heen heb ik geleerd hoe snel men 
soms in de misère kan raken en hoe lang het duurt voordat 
men hulp vraagt. Hulp kan ook betekenen bemiddeling tussen 
de  hulpvrager en de professionele hulpverlening of uitke-
ringsinstanties. Soms zijn de verhoudingen onderling volledig 
vastgelopen en kunnen wij daarbij een goede rol vervullen. Het 
doel van ons, maar ook van de professionele hulpverlening is 
om iemand weer in zijn eigen kracht te zetten. Dit is een mooie 
doelstelling, er is alleen, soms na jaren van problemen, veel 
geduld en tact nodig. Zodat men de regie weer in eigen hand 
kan nemen. Wanneer dat lukt geeft het veel voldoening!  

Henk van den Berg, coördinator PAD. 

Hoe belangrijk is het PAD
Het PAD is vanzelfsprekend van belang voor alle individuele 
hulpvragen. Mensen die tussen wal en schip van de regel-
geving dreigen te verzuipen geven we kortdurend en snel 
ondersteuning. Maar daarbij proberen we ook altijd, indien 
noodzakelijk, individuele cliënten in contact te brengen met 
de professionele hulpverlening. Voor deze laatste vormen we 
soms ook een vraagbaak waarbij we kunnen doorverwijzen 
naar andere fondsen en mogelijkheden voor individuele hulp. 
Daarnaast heeft het PAD een functie in het netwerk rond de 
armoedebestrijding en schuldhulpverlening. We nemen initi-
atieven voor concrete acties (bijvoorbeeld ‘De Vakantietas’), 
bevorderen de samenwerking van organisaties (bijvoorbeeld 
één intakeformulier voor Voedselbank en MiniMannamarkt) en 
proberen het gemeentelijk beleid te beïnvloeden. In november 
2020 hebben wij in een gesprek met de wethouder onze visie 
op met name Preventie en vroegsignalering op tafel gelegd. 
Dit is één van onze speerpunten voor het nieuwe jaar. Het is 
zo belangrijk dat in een vroeg stadium mensen hulp wordt 
geboden. Ook het snelle oplossen van financiële problemen 
hebben wij aangekaart. In die zin is het goed dat het BvFO met 
ingang van 1 januari 2021 het eerste loket wordt waar cliënten 
zich kunnen melden. Peter Bob Peerenboom, voorzitter PAD. 

Het Platform Armoedebestrijding Doetinchem (PAD) 
is een vrijwilligersorganisatie. Het PAD biedt kortdu-
rend hulp bij financiële problemen of als er problemen 
zijn met een uitkering of voorziening. Het PAD is een 
initiatief vanuit de plaatselijke kerken en levensbeschou-
welijke groeperingen. Wij werken samen met een breed 
netwerk van organisaties die zich bezighouden met 
armoedebestrijding en schuldhulpverlening. Wij kunnen 
ook doorsturen naar de Voedselbank, de Kledingbank, 
de stichting Mini Manna Markt of ondersteunen bij het 
vragen van hulp bij de buurtcoach. Wij beschouwen het 
als onze taak mensen in de knel te helpen. Zodat er weer 
perspectief voor hen is. Voor iedere situatie is in 2020 wel 
een passende oplossing gezocht. En wij doen er alles 
aan om zo snel mogelijk tot een oplossing te komen!
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Armoedebeleid Doetinchem 
Soms hebben mensen veel geldproblemen waar zij niet 
meer uitkomen. Zij zijn bijvoorbeeld werkloos geworden 
en het inkomen is flink gedaald. Of zij hebben een lening 
afgesloten die zij niet langer kunnen betalen. Of hun huur 
of energierekening.  Zij kunnen dan een beroep doen op 
het Bureau voor Financiële Ondersteuning. Het bureau is 
een schulddienstverlening  waar inwoners (van 18 jaar of 
ouder) van de gemeente Doetinchem gebruik van kunnen 
maken.  Bij schulddienstverlening kunnen er betalingsre-
gelingen worden getroffen of worden schulden opnieuw 
gefinancierd.  Wellicht zijn er andere wettelijke mogelijk-
heden op het gebied van schuldsanering.  Als mensen 
ondersteuning willen bij het oplossen van de schulden of 
hulp, kunnen zij contact opnemen met de buurtcoach of 
rechtstreeks met BvFO. 
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De Rondkomers
De Rondkomers is een samenwerking tussen Buurtplein, 
gemeente Doetinchem, het PAD, Laborijn, UWV, Rabobank 
Graafschap en Betaald Voetbal De Graafschap. 
Samen streven wij naar zo min mogelijk financiële zorgen 
voor alle Doetinchemmers. Dit doen wij door themagericht 
projecten en initiatieven op te zetten en zoveel mogelijk 
mensen en organisaties te betrekken. Wij willen het taboe 

Doorbraakfonds voor jongeren
Het Doorbraakfonds is door de gemeente Doetinchem opgezet 
om vastgelopen jongeren tussen 18 en 27 jaar te helpen via 
een kleine financiële impuls. Daarmee hopen we te voorko-
men dat ze in de schulden terecht komen. Uit onderzoek van 
het Nibud blijkt dat er veel jongeren zijn met financiële proble-
men: 37% van de MBO-ers en 20% van alle jongeren hebben 
schulden. Ze durven vaak uit schaamte geen hulp te vragen 
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 perspectief zien in hun leven. De jongeren kunnen zich 

5. Activiteiten met onze partners

Het PAD wil een plek bieden aan alle organisaties en instel-
lingen die zich bezighouden met de medemens in financiële 
nood. Het PAD was in 2020 in gesprek met de Voedselbank, 
de Kledingbank, en de MiniMannaMarkt, Stichting Present 
en andere initiatieven op dit gebied. 
Daarnaast ondersteunen wij initiatieven vanuit de doelgroep, 
niet zozeer met geld, maar door het inbrengen van ons 
netwerk. Hierdoor kunnen wij mensen en organisaties 
verbinden, ook in 2020. Daarnaast heeft het PAD 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 2020 aanwezig bij de Sociale Raad van 
Doetinchem. 
Er is vanuit de samenleving steun voor armoedebeleid. Zo 
zijn er bijvoorbeeld de Rondkomers, Het Doorbraakfonds, 
Zeg Achterhoek en de Vromen Gravelijn Stichting.  

op financiële zorgen doorbreken, meer mensen in beweging 
krijgen en eerder helpen. 

De Rondkomers heeft in juli advertenties geplaatst om 
mensen te motiveren zich vooral te melden als ze in de 
problemen komen vanwege de Coronacrisis. Een stagi-
aire bij de Gemeente heeft een eindverslag gemaakt over 
werknemers met schulden. Een projectgroep heeft inmid-
dels een voorlichtingsfolder gemaakt voor werkgevers. Hoe 
zij actie kunnen ondernemen om hun werknemers te onder-
steunen bij het oplossen van hun financiële problemen. 
Er is een werkgroep om het een en ander uit te werken. 
Ideeën zijn welkom. Er is een toneelstuk en een lespakket 
ontwikkeld voor middelbare scholen. Het lespakket is erg 
goed ontvangen en liep als een trein. Vanwege de Corona-
perikelen zijn jammer genoeg een aantal lessen uitgevallen. 
In de tweede week van maart 2021 is er de landelijke ‘Week 
van het geld’. Het plan is om 26 basis scholen uit Doetin-
chem te motiveren mee te doen met de groepen 7 en 8.

aanmelden via het PAD, SJOD , Buurtcoach of andere hulpver-
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 perspectief voor de toekomst. Verder 
is het niet bedoeld als sanering van bestaande schulden. In 
dat geval worden ze via de buurtcoach doorverwezen naar het 
BvFO. Het geld wordt nooit betaald aan de jongere zelf maar 
rechtstreeks aan de betreffende schuldeiser en kan eventueel 
als lening worden verstrekt. In 2020 hebben wij  €10000,- 
aangevraagd bij de gemeente voor het Doorbraakfonds. Eind 
2020 heeft de Gemeente een bijdrage van €5000,- gegeven. 

Ton van Heteren, coördinator PAD. 
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Armoedefonds
Veel mensen met financiële problemen zijn afhankelijk van 
de hulp van lokale organisaties. De landelijke Stichting 
Armoedefonds gelooft in mensen die elkaar helpen. Via het 
Armoedefonds heeft het PAD meerdere cliënten financieel 
kunnen ondersteunen. 
Stichting Armoedefonds gelooft in mensen die elkaar helpen. 
Het Armoedefonds wil zich sterk maken voor ouderen die 
leven in armoede. Daarom heeft het Armoedefonds aan 100 
kwetsbare ouderen in armoede in de winter van 2020, via De 
Rondkomers, een steunpakket aangeboden. In het steun-
pakket zat o.a. een boodschappenkaart. Via het PAD zijn 25 
tassen uitgedeeld. 

Zeg Achterhoek
In maart had het PAD aandacht voor het nieuwe project Zeg 
Achterhoek. Dit is een initiatief van alle gemeenten in de 
Achterhoek. Zeg Achterhoek is een website waarop allerlei 
partijen zich even aan de jongere voorstellen. Ze willen jonge-
ren graag op weg helpen. Bijvoorbeeld met een opleiding, 
werk of gewoon iets doen. 
Het PAD vindt dit soort ontwikkelingen belangrijk en heeft daar 
aandacht voor. Eind maart hoorden wij ook dat de Stadskamer 
initiatief ontwikkelen voor mensen met schulden in de vorm  
van een Buddyproject. 

De Vromen-Gravelijn Stichting
De Vromen-Gravelijn Stichting is opgericht 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 heeft als doel om financiële steun te verstrekken 
aan particulieren die in de Gemeente Doetinchem wonen en in 
behoeftige omstandigheden verkeren of dreigen te geraken. 
Jaarlijks stelt de stichting een bedrag vast dat kan worden 
besteed aan inwoners van Doetinchem, die om een financiële 
bijdrage vragen. Het fonds heeft in 2020 €2000,- toegezegd 
voor het maken van een film op YouTube in het kader van het 
project voor jongeren van De Rondkomers.

De rol van de kerken
De diaconieën van de Protestante Gemeente Doetinchem, de 
Pinkstergemeente Doetinchem en de Parochiële Caritas Instel-
ling (RK) leveren op ons verzoek een financiële bijdrage om 
concrete problemen van onze hulpvragers op te lossen. 
De drie kerken zijn al jarenlang betrokken bij het PAD, soms, 
zoals de Protestante Gemeente Doetinchem zelfs betrokken bij 
de oprichting. Om de inbreng van de kerken in het bestuur 

 6.  SJOD is Stichting Jongeren Opvang Doetinchem en biedt dak- en 
thuisloze jongeren een veilige omgeving waarin zij na een periode 
met deskundige ondersteuning en begeleiding weer op een zelfred-
zame manier deel kunnen nemen aan de maatschappij.

van het PAD wat breder te maken zijn een paar jaar geleden 
ook de Pinkstergemeente en de Parochiële Caritas Instelling 
(PCI) toegetreden tot het PAD. Zij vinden het erg belangrijk om 
mensen in nood te helpen, over grenzen van kerk en gemeente 
heen. Inmiddels is met de PCI en de Diaconie van de Protes-
tantse Gemeente Doetinchem en de Pinkstergemeente 
Doetinchem een goede samenwerking ontstaan met betrekking 
tot hulpvragen die bij het PAD binnenkomen. Vooral bij grotere 
aanvragen worden de kosten soms door de kerken gedeeld. 
De gelden komen of van de gemeenteleden die bijdragen aan 
de diaconie, via collectes en vaste bijdragen. In een ander 
geval is er nog vermogen en mag het vruchtgebruik voor het 
verlenen van hulp worden aangewend.  Een paar jaar geleden 
is opgericht het Diaconaal Platform Doetinchem (DPD), een 
samenwerkingsverband met de diaconieën van 6 kerken in 
Doetinchem. Dit zijn de drie gebruikelijke partners van het 
PAD en drie kleinere protestantse kerken. Medio 2020 is het 
DPD opgeheven omdat het niet heeft opgeleverd hetgeen bij 
de oprichting verwacht werd. En er ook te weinig slagkracht 
aanwezig was. Er is niets voor het DPD in de plaats gekomen, 
maar gelukkig weten de kerken elkaar door het platform nu 
goed te vinden. Dus de diaconieën stemmen steeds goed af.

Vakantietas 
De Lionsclub Isala heeft in 2020 voor achtenvijftig kinderen een 
vakantietas kunnen samenstellen. Daarnaast is er op initiatief 
van het PAD ook voor 170 kinderen van de Voedselbank, die 
graag een vakantietas zouden willen krijgen, geregeld. Dit is 
gerealiseerd door een samenwerking van meerdere kerken en 
serviceclubs. Wellicht zijn er meer mogelijkheden  bij andere 
Lionsclubs en kerken om dit te financieren. In mei zijn de 
tassen besteld en in juni is alles ingepakt. Uiteindelijk bleken 
de tassen een groot succes. Eind 2020 is met de Lionsclub het 
Isala  overleg geweest om volgend jaar een gezamenlijke actie 
te organiseren. De eerste afspraken zijn gemaakt met diverse 
serviceclubs, de Voedselbank en de stichting Mini Manna 
Markt. 

Ja
ar

ve
rs

la
g 

20
20

 P
la

tfo
rm

 A
rm

oe
de

be
st

rij
di

ng
 D

oe
tin

ch
em



12

In het jaarverslag worden de diverse geldstromen die lopen via 
de bankrekening van het PAD verantwoord. 
De inkomsten en uitgaven voor het functioneren van het PAD 
betreft uitgaven  zoals het huren van vergaderruimte, de kosten 
van telefoon en website, het lidmaatschap van de Rondko-
mers, bankkosten enz. De inkomsten bestaan uit een gift van 
de Diaconie van de  protestantse Gemeente Doetinchem en 
een subsidie van het Platform Meedoen en  ondersteuning 
van de Gemeente Doetinchem. Het saldo was in 2020  €210,- 
negatief. 

Onze inkomsten en uitgaven voor het verlenen van financi-
ele hulp aan cliënten. De Diaconieën van de Protestantse 
Gemeente Doetinchem, de Pinkstergemeente Doetinchem en 
de Parochiële Caritas instelling (RK) en giften van de Neder-
lands Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde Gemeente 
hebben het ons mogelijk gemaakt steun aanvragen van 
particulieren voor een totaalbedrag bedrag van € 7753,- te 
honoreren.
Het PAD voert ook de administratie van de Rondkomers. Het 

6. Begroting en jaarrekening
saldo van de inkomsten en uitgaven van de Rondkomers was € 
12036,- negatief. De inkomsten kwamen van de bijdragen van 
de partners van de Rondkomers, bijdragen van het Armoe-
defonds en de Stichting Vromen-Gravelijn. De uitgaven zijn 
gedaan aan projecten als toneelvoorstellingen voor scholie-
ren, het maken van een film en de website. Opgenomen is de 
specificatie van ultimo 2020 aanwezige gelabelde gelden van 
de Rondkomers. 

Het Doorbraakfonds is specifiek gericht op het ondersteu-
nen van jongeren. Het fonds wordt gevuld met geld van de 
gemeente Doetinchem. Door de gemeente is dit fonds in 2020 
aangevuld met € 8500,-. Er is € 4343,- aan steun voor jongeren 
uitgegeven. 

Tenslotte voert het PAD voor twee cliëntgroepen (Werk, 
Inkomen & Armoedebestrijding en Niet Westerse Immigran-
ten) van de Sociale Raad van de gemeente Doetinchem de 
financiële administratie. De cijfers zijn apart verantwoord in het 
overzicht.
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Stichting Platform Armoedebestrijding Doetinchem 
Jaarrekening 2020       

STAAT VAN BATEN EN LASTEN  

  2020  2019
  ---------  ----------
Baten
Ondersteuning particulieren
Giften kerken ondersteuning particulieren  7.792  9.713

Doorbraakfonds
ondersteuning particulieren  8.500

Vakantietas  4.421
de Rondkomers  10.350  31.700

Cliëntgroepen WI&A en Etniciteiten
Subsidie van SR voor Cliëntgroep WI&A  2.210  900
Subsidie van SR voor Cliëntgroep NWI 500  930
Subtotaal cliëntgroepen  2.710  1.830

Diversen
Donaties, giften en subsidie 1.770  1.865
Administratiekosten WIA en NWI 100  100
Ontvangen rente 3  3
  1.873  1.968  
  ---------   ---------
  35.646  45.211

  
Lasten
Ondersteuning particulieren    
Uitgaven ondersteuning particulieren  7.753  9.236

Doorbraakfonds
Uitgaven ondersteuning jongeren  4.343  8.517
Vakantietas  4.421  
Rondkomers  22.386  17.293

Cliëntgroepen en NWI
Presentiegelden cliëntgroep WI&A 1.642  1.309
Presentiegelden cliëntgroep NWI 750  800
Onkosten PAD 100  100
Subtotaal cliëntgroepen   2.492  2.209

PAD
Huisvesting 450  600
Diversen PAD 1.633  864
Subtotaal interne kosten PAD  2.083  1.464

Resultaat boekjaar PAD  -210  503
Resultaat mutaties gelabeld geld  -7.623  5.990
  ---------  ---------
  35.646  45.212
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Stichting Platform Armoedebestrijding Doetinchem 
Jaarrekening 2020      

  2020  2019
  ---------  ----------
Huisvesting
Huur  450  600

Kosten
Kantoorbenodigheden PAD
Telecommunicatie  224  401
Representatiekosten  33  130
Bankkosten  199  196
Reiskosten  -  -  
Huishoudelijk uitgaven  -  -
Kosten maatjes  -  - 
Overige lasten  177  137
Rondkomers  1.000  -
  ---------  --------
  2.083  1.364
Doorberekend aan cliëntgroep WIA/NWI  100  100
      ---------  --------
  1.983  1.264

TOELICHTING OP DE BALANS

Algemene reserve 31 december 2019  8.145
Resultaat 2020  210
  ---------
Algemene reserve 31 december 2020  7.935

Stichting Platform Armoedebestrijding Doetinchem 
Jaarrekening 2020      

SPECIFICATIE DE RONDKOMERS  
  2020  2019
  ---------  ----------
Algemeen  2.113  -1.666
Toneel  3.889  -4.840
Film  -  10.249
App/Website/boekje  -  4.129
You Tube Kanaal  372  -
Week van het Geld  - 858  0
  ---------  ---------
Totaal  5.516  17.553
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Stichting Platform Armoedebestrijding Doetinchem 
Jaarrekening 2020      

BALANS PER 31 DECEMBER
  2020  2019
  ---------  ----------
Bezittingen

Rekening courant bank  6.663  5.499
Spaarekening bank  17.669  26.666
      ---------  --------
Totaal  24.332  32.165

Eigen Vermogen
Algemene reserve  7.935  8.145

Gelabeld geld
Vooruit ontvangen Rondkomers 5.516  17.553
Vooruit ontvangen Doorbraakfonds 7.828  3.671
Vooruit ontvangen ondersteuning particulieren 2.344  2.305
Vooruit ontvangen gemeente WIA 709  491
  16.397  24.020
  ---------  ---------
Totaal  24.332  32.165
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