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Over deze agenda

De Integrale Uitvoeringsagenda Samen tegen
Armoede geeft richting aan de inspanningen 
die we de komende 3 jaar gaan uitvoeren. 
In de agenda worden 10 acties benoemd. 

Op dit moment gebeurt er al veel op het gebied
van advies en ondersteuning voor inwoners met
geldproblemen. Zowel door de gemeente als
door onze partners. De Uitvoeringsagenda is hier
een aanvulling op. 

De Integrale Uitvoeringsagenda is gemaakt
samen met onze partners en inwoners. 
Begin 2020 vond een nulmeting (verborgen)
armoede plaats. De uitkomsten van de nulmeting
zijn gebruikt voor een participatietraject,
waaraan inwoners en professionele organisaties
deelnamen.

Welke bijdrage kan ik of mijn organisatie
leveren aan de uitvoering van deze acties?
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Vroeg Eropaf
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Voor meer uitleg over 

de acties en de drie clusters, 

lees dan verder op pagina 2
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Niets over ons, zonder ons
De spiegelgroep, een groep
betrokken inwoners, helpt de
gemeente bij de uitvoering van de
10 acties door het uitwisselen van
feedback, kennis en ervaringen.
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Schuldencoach voor
jongvolwassenen

Aanpak brede
kansarmoede

kinderen 

Het Team ‘Vroeg Eropaf’ gaat op
huisbezoek bij inwoners die bij
meerdere bedrijven betalings-
achterstanden hebben, maar nog
niet bij schuldhulpdienstverlening
bekend zijn. Het team geeft advies
en hulp om de (beginnende)
schuldproblemen samen op te
lossen.

Samen willen we kansarmoede
doorbreken, zodat kinderen uit
gezinnen met minder geld als
volwassen geen extra risico meer
hebben op (generatie-)armoede.

Gemeente Hoeksche Waard stemt
de informatievoorziening over
financiële problemen of
ondersteuning met haar
professionele en maatschappelijke
partners af. In de communicatie
gaan we uit van het perspectief van
de inwoner.

Gemeente, maatschappelijke en
professionele partners wisselen
regelmatig kennis uit. Op deze
manier ontstaat er een hoogwaardig
netwerk van professionals dat
ondersteuning biedt bij
(beginnende) geldproblemen en
financiële vragen.
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In de hele Hoeksche Waard kunnen
inwoners terecht voor hulp,
begeleiding en ondersteuning bij
financiële vragen. Zo lopen zij geen
toeslagen of voorzieningen mis en
kunnen op tijd hulp krijgen waar
nodig.
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Zorgverzekeraars, wooncorporaties
en elektriciteits-, water- en
gasbedrijven zijn wettelijk verplicht
te melden dat inwoners een
betalingsachterstand hebben. 
Door deze meldingen te bundelen in
een digitaal meldpunt, kunnen we
inwoners tijdig ondersteunen bij
(beginnende) geldproblemen.
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Pilot 
Vroeg Eropaf

Alle kinderen
kunnen meedoen

Budgetvaardigheden
voor jongeren

Gemeente en
partners

communiceren
duidelijk en
begrijpelijk

Kennisdeling over
aanpak armoede en

schuldproblemen

Jongeren tot 18 jaar leren we hoe
goed met geld om te gaan. Dit doen
we op de plaatsen waar zij thuis zijn:
op school, (sport-)verenigingen en
door de ouders hierbij te helpen.

 preventie en vroegsignalering maatschappelijke participatie het netwerk rond de inwoners

Netwerk van
financiële

servicepunten

OV voor minima

In 2021 wordt de Meedoenregeling
aan 100% van de kinderen met
ouders met een bijstandsuitkering
voor levensonderhoud verstrekt en
minimaal 70% van de kinderen van de
gezinnen met een laag inkomen
anders dan een bijstandsuitkering.

Jongeren van 18 tot 27 jaar kunnen
terecht bij een schuldencoach voor
vragen over geldzaken of advies bij
(beginnende) geldproblemen.

We verstrekken een daluren
abonnement van Connexxion aan
inwoners met een laag inkomen tot
130% van de bijstandsnorm. 
Dit doen we in een pilotvorm.

Meldpunt
vroegsignalering

schulden

We willen geldproblemen in een vroeg stadium
aanpakken. Natuurlijk willen we ze waar mogelijk
helemaal niet laten ontstaan.

Als inwoners door armoede minder of helemaal
niet meer mee kunnen doen, wordt de kloof steeds
groter. Dat kunnen we ons niet veroorloven.

Door het professionele netwerk te versterken,
hebben alle inspanningen veel meer impact en
kunnen inwoners krachtiger worden geholpen.


