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KBL
Hoge schulden
Gemiddeld € 43.000
In 4 a 5 jaar opgebouwd
 Boetes op boetes
 Kopen op krediet
Aanpak:




Eerder signaleren
Sneller ingrijpen
Escalatie voorkomen
Ingewikkelde systemen
Foutgevoelig met grote gevolgen

60% overheid
40% commerciele bedrijven
Rol KBL




Dichter bij de mensen/wijken: sociale teams/WSP/scholen/corporaties
Samenwerken
Regie pakken
Aan de voorkant
o
o
o

Armoede onder werkenden ZZPers
=/= schulden / moeilijk grijpbaar
Belangrijke rol vrijwilligers

Rente KBL = 2% (verlaagd)



Terugval/nazorg
Samen vinger aan de pols
Scholen,corporaties enz.
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Eerder herkennen, toch nog veel niet in beeld - schaamte
Door schulden aanpakken stress wegnemen
Maatwerk
Preventie, oorzaken aanpakken
Eerder herkennen
Vergt grotere schaal,
landelijk
Laaggeletterdheid (wordt in dienstverlening KBL rekening mee gehouden)
Zelfredzaamheid bevorderen?
Niet loslaten, schuldmaatjes enz., screenen vaardigheden
Verplicht helpen – bewindvoering

Jong al hoge schulden
Vaste lasten > inkomsten
Verwijzen in netwerk, wijken
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Wijkaanpak, samenwerking goed
WSP, Sociale teams
Vaste gezichten
Lagere drempel
Eerder in beeld
Voorwaarden?

Grootste belemmering?
Weg vinden + niet kwijt raken

AVG/Privacy
 Mensen vragen zelf hulp
 Blijkt in de praktijk geen belemmering
Kennisdeling
Armoede
Consequenties?
Budgettair?
Voor inwoners?

SHV samen in plan
Logische clustering

1/1/2021 nieuwe wet met meldplicht

SZMH
Maatwerk
Rechtmatigheid

Algemeen beleid
In gesprek met burgers
Stress sensitief

Wat is het effectiefst:
Snel regelen of investeren in longterm
+ breder kijken
Wat heeft u nodig?

Kop uit het zand

Financiële opvoeding

SZMH werkt integraal > hoe is dat voor medewerkers
Meer er op af!
Oprechte aandacht geven
Zijn er te veel toegangen/voordeuren?
Methodiek 50 gezinnen = goed voorbeeld

Definitie armoede?

Inkomensproblematiek?
Uitgavenpatroon?

Niet alleen je centen maar ook wat je er mee doet?
Financiële opvoeding = belangrijk
Gedrag
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Werkwijze SZMH
Beleidskader
Er worden stappen gezet
Zijn er niet te veel voordeuren? Is dat met dit kader aan te pakken.

ASD





















Belangrijk om te werken aan meetbare doelen
 Liever beleidsplan ipv kader
Outreachend/preventie & vroegsignalering
Grote betrokkenheid & verbinden
Nu nog geen plan mogelijk, wel werken aan verdere invulling
Daadwerkelijk aan de slag gaan
Inzetten op de ontwikkeling van indicatoren
Waarom is armoede op de ene plek gecompliceerder dan op de andere plek
Zorgkosten beïnvloeden heel erg de ruimte die je hebt > bruto inkomen is dan geen goede
indicator
Beginnen met 50 gezinnen met maatwerk = heel goed, op ieder dossier
Uit de top 10 willen komen
o Waarom Heerlen wel?
Waarom 2030 pas
Wanneer tussentijdse opname/evaluatie/balans opmaken?
Nieuwe golf komt er aan
o Ouderen die teruggaan in AOW
Bestuurlijk lef > waarom niet een maatregel a la Kerkrade?
Mensen met schuld > € 50.000
 Je moet de oorzaken aanpakken
Koppeling hoeft niet met armoede te liggen/ schulden ook met hoger inkomen
Moeten we niet iets anders gaan doen dan wat we gedaan hebben om meer resultaten te
behalen?
Wat is nodig voor versnelling?

Meetbare doelen, tijdspad KB- effectindicatoren, college
Problematiek
o Beter in beeld gebracht in dit kader
o Verbinding tussen organisaties
o Inzet preventie en vroegsignalering
 Waarom werkt het niet effectief
 Geen vooruitgang?
 Termen komen steeds terug,
Al 20 jaar
wel ervaringskundig
en ervaringsdeskundige, “modernere” aanpak te zien
daarom wel positief
probleem = hardnekkig
 Schaamte maakt armoede verborgen
Vraagt om extra stap
Outreachend
naar buiten
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kwaliteitscompas
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Aanvraag BBZ, met veel te hoge rente (12,3%)
Hoeveel zijn ZZP?
Staatje bekend? (met kinderen en ouderen wel?)
Gericht beleid op doelgroepen
Kinderen uit de armoede – Heerlen
o Heel succesvol
o Niet wiel opnieuw uitvinden

Brood voor kinderen op school
leerkrachten nemen het zelf mee
Aanvalsplan op malafide bedrijven (geld voor mensen met BKR registratie tegen veel te hoge
prijs)
 In schulden zitten
dat wil je eerst zelf oplossen, maar ook als ik me meld, dan moet ik,
zit ik in keurslijf
 Stapeling van eigen bijdrage > melden zich, maar komen niet verder door grens van 110 %
 Hulpinstanties bieden geen hulp
 Bureaucratievrije budget > veel succes (Utrecht) > helpt om hulp te vragen
 % onder landelijk gemiddelde > advies
o Nr 401 van 408 gemeenten
 Armoede wordt gecreëerd
banken met muisklik miljoenen/miljarden erbij
Zelf als bevolking mogelijkheid scheppen
 Vroeger eigen tuintje voor eigen voedsel
Nu boete als je dat doet
 Aan het werk, maar minder inkomen,
dat willen mensen niet
 Je mag als gemeente geen inkomenspolitiek voeren, dus je moet je richten op factoren die je
wel kunt beïnvloeden: preventie/vroegsignalering, outreachend.
 Wat wil je nog meer als commissie
Het uitgangspunt van bruto inkomen > netto besteedbaar inkomen = eerlijker en
preventiever
 Bestaansrecht voor organisaties die bestaan vanwege armoede
afschaffen & aan
mensen geven.
Instanties betrokken: fietsbank
 Basisinkomen
maar dat gaat boven Maastricht als schaal (dan heb je instanties niet
meer nodig)
 Als je in staat bent om te werken, maatwerk. Voorkom dat mensen gaan glijden.
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