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Introductie
Op 8 mei heeft het tweede Armoede LAB plaatsgevonden. Het vervolg op het Armoede
LAB van 20 maart. In het lab van 20 maart hebben we onderzocht hoe we in
samenwerking met elkaar armoede in de gemeente Waalwijk kunnen voorkomen. Dit
met als doel dat meer mensen kunnen meedoen in de samenleving en dat financiële
problemen worden aangepakt.
Korte terugblik 20 maart

De vorige keer is de ambitie uitgesproken om tot een soort plan van aanpak te komen op
vijf thema’s waarbij de thema’s en de aanpak aan elkaar worden verbonden, namelijk:
 Laagdrempelige aanpak en goede samenwerking
 Buurtgerichte aanpak
 Blockchain
 Specifieke aanpak jeugd schulden onderwereld
Aan de slag
De deelnemers zijn in deze bijeenkomst met de volgende thema’s in groepen aan de slag
gegaan om de eerste ideeën nader uit te werken:
 Preventie, vroegsignalering in combinatie met Blockchain
 Laagdrempelige (buurtgerichte)aanpak en goede samenwerking
Met het thema ‘Specifieke aanpak jeugd schulden onderwereld’ willen de deelnemers ook
aan de slag maar omdat de Tavenu vanavond ontbreekt, wordt dit thema voor het
vervolg geagendeerd.
Preventie met Blockchain
Met Blockchain als nieuwe techniek kunnen een aantal problemen relatief eenvoudig
worden opgelost.
 Meerdere aanvraagformulieren door diverse initiatieven
 Onbekendheid met het aanbod
 Drempel om paswijzer te gebruiken
 Privacy waarborging

De werkgroep heeft nog geen werkbezoek af kunnen leggen bij andere gemeenten die
met blockchain werken in het voorkomen van armoede. Zuidhoorn in Groningen was iets
te ver weg. Wel is er verder onderzoek gedaan. Je kunt blockchain toepassen op een
specifiek instrument zoals de paswijzer. Hoe dit werkt, is uitgewerkt in de bijlage.
De uitwerking kan simpel zijn. Het kan via een app of webbased. Door het eerst toe te
passen op de paswijzer pak je laaghangend fruit. Daarna kun je verder doorontwikkelen.
Het grote voordeel van deze aanpak is dat mensen niet allemaal verschillende
aanvraagformulieren hoeven in te vullen en dat ze direct inzicht hebben in de
verschillende initiatieven die er zijn. Eén formulier is voldoende voor alle initiatieven die
hierin participeren. Door met een QR-code te werken, is niet alle informatie voor
iedereen zichtbaar.
Vervolgafspraak: De werkgroep gaat op bezoek bij een gemeente die hiermee werkt en
probeert het draaiboek te verkrijgen. Op basis van dit draaiboek stellen ze een plan van
aanpak op hoe dit in Waalwijk zou kunnen werken en wat er aan randvoorwaarden nodig
is. Ook worden hierbij mogelijke risico’s en aanpak van risico’s belicht. Een gesprek met
de ICT afdeling van de gemeente Waalwijk is een logische stap in het vervolg.
Laagdrempelige aanpak en goede samenwerking
(hierin is ook inbreng verwerkt wat later per mail is ontvangen)
Armoede is niet zo één, twee drie op te lossen, maar alle kleine beetjes helpen. Het is
belangrijk om mensen in de praktijk en beleid met elkaar te verbinden. En bijvoorbeeld
ook in te zetten op verbinding met scholen en met de wijken. Weten we voldoende wat
de behoefte van mensen in armoede is en hoe krijgen we dit goed in beeld? Met een
enquête of via de SAR1?
De samenwerking kan verbeterd worden door meer in een netwerk te opereren. Het
Samenwerkingsverband Armoede en Zorg is daar een goed voorbeeld van. Kan dit verder
worden uitgebreid? Dat mensen beter van elkaar weten welke initiatieven er allemaal
zijn, samenwerkingsafspraken maken en aanbod beter op elkaar afstemmen.
Mensen worden vaak van het kastje naar de muur gestuurd. Of krijgen te maken met
veel verschillende contactpersonen. Een integrale aanpak voor een persoon is fijn.
Misschien kunnen we dit aanpakken via een (vrijwillige) coach of buddy project. Een
persoon die echt contact maakt met mensen en die samen met hen kijkt wat hij of zij
echt nodig heeft, samen zaken oppakt om vooruit te kunnen. Hierdoor blijven mensen
meer gemotiveerd om aan hun probleem te werken.
Om de mensen te bereiken die nu nog niet bekend zijn, is het belangrijk om ‘leuke,
ontspannen’ activiteiten te organiseren. Bijvoorbeeld een activiteit voor kinderen.
Hierdoor staan mensen meer open voor contact en zijn ze bereid om meer informatie
over hun situatie te delen.
Er zijn ideeën om een workshop zienderogen te organiseren. Dit is ook gericht om het
netwerk in de omgeving toe te rusten om armoede signalen op te pakken en het
bespreekbaar te maken. Kan deze workshop niet breder in de diverse
ontmoetingsvoorzieningen worden aangeboden door Contour de Twern? Het wordt nu
aangeboden voor de WIJ-dienstenvrijwilligers en thuisadministratie.

1

De SAR is de Sociale Advies Raad die sinds vorig jaar een andere samenstelling kent. Er is bewust gekozen voor een
samenstelling van mensen met veel kennis en ervaring in het brede sociale domein. Zij brengen gevraagd en ongevraagd
advies uit aan het College waarvoor veel inhoudelijk en beleidsmatige kennis en een breed perspectief nodig is. Daarom
nemen er geen cliënten of ervaringsdeskundigen deel aan SAR. Hun inbreng kan op andere manieren naar voren worden
gebracht. Bijvoorbeeld via enquêtes, inwonersavonden, het inwonerspanel, de labs enz. Ook vanuit het LAB kunnen we
organiseren dat er een plan van aanpak aan het college of de raad kan worden gepresenteerd. In die zin is de SAR niet van
toegevoegde waarde voor de LAB deelnemers.

Er is heel veel collectieve kennis. Kunnen we niet vanuit het LAB tot een aanpak komen
waarin we Waalwijkse kennis van en voor elkaar op leuke manieren delen? Bijvoorbeeld
via 10 Waalwijkse tips, sociale media, filmpjes waarin Waalwijkse mensen aangeven wat
zij belangrijk vinden in de benadering, ondersteuning op dit vlak en dat het stigma
aanpakt. Of een methode waarop scholen en verenigingen armoede tijdig kunnen
signaleren en op een goede manier bespreekbaar kunnen maken. Maar er zijn ook
bijvoorbeeld ouderen die de vereenzamen omdat zij de armoede verbergen. Een plan van
aanpak met inzet op diverse doelgroepen is gewenst.
Het is nog niet gelukt om vanuit deze ideeën tot een plan te komen. Hiervoor
organiseren de deelnemers zelf een vervolgsessie.
Een suggestie hierin: Om te voorkomen dat ideeën niet goed uit de verf komen en
mensen afhaken, is het misschien een idee om in twee- of drietallen aan de slag te gaan.
Dus heb je een idee, zoek dan een gelijkgestemde deelnemer uit het LAB en werk een
plannetje uit op 1 A4 met de voorbereidende vragen die eerder als voorbereidende
opdracht zijn meegegeven:
 Wat is het doel? Wat wil je bereiken op dit thema?
 Wat is de aanpak? Welke activiteiten wil je uitvoeren?
 Wie doet wat? In welke tijdspad?
 Wat zijn de benodigde middelen?
Dit maakt het wellicht makkelijker om tot actie over te gaan. Als er hulp hierbij nodig is
dan regelen we dat.
Afgesproken
 De werkgroep Blockchain gaat met bovenstaande genoemde punten aan de slag.
 De werkgroep Laagdrempelige aanpak en samenwerking komt nog een keer bij
elkaar en probeert een plan van aanpak op te stellen met activiteiten die zij
kunnen oppakken (in samenwerking met anderen). Groepsgewijs of in twee-of
drietallen zoals bovenstaand staat omschreven als suggestie.
 Er wordt een vervolgbijeenkomst door de gemeente georganiseerd in september
waarvoor een datumprikker wordt verstuurd. Dan koppelen de verschillende
groepen terug waar ze staan.
 Interessante informatie of een nadere uitwerking van de plannen kan voorafgaand
aan deze bijeenkomst naar lab@waalwijk.nl worden gemaild. Dan wordt dit onder
de deelnemers verspreid zodat we de volgende bijeenkomst voortvarend te werk
kunnen gaan.
 Specifieke aanpak jeugd met schulden in onderwereld wort de volgende keer ook
als thema mee genomen. Gemeente neemt hierover contact op met Tavenu.

