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Inleiding
Ook Apeldoorn kent armoede. En hoewel veel daarvan misschien verborgen is, is
het daarmee nog niet verdwenen. Zo deelt de Voedselbank al jarenlang ruim 200
pakketten per week uit, telde Apeldoorn in 2016 nog ruim 5.000 huishoudens met
een besteedbaar inkomen onder het sociaal minimum en zijn er sinds enige jaren
2 kledingbanken bij gekomen, een dierenvoedselbank en een speelgoedbank.
Als Apeldoornse maatschappelijke organisaties, gemeente en bedrijven gaat dit
ons aan het hart, en willen wij ons inzetten om de armoede in onze stad te
bestrijden en te verzachten. Want armoede raakt ons uiteindelijk allemaal. Van de
mensen zelf, tot hulpverleners, werkgevers, schuldeisers en kredietverstrekkers,
woningcorporaties en energiemaatschappijen, banken en verzekeraars,
leerkrachten in alle lagen van het onderwijs, en landelijke en lokale overheid.
Daarom willen wij onze verantwoordelijkheid nemen. Want wie in armoede leeft
heeft daar zelden bewust voor gekozen, en heeft bijna altijd hulp nodig om er uit
te komen. Zo weten we uit recent onderzoek dat armoede en geldzorgen een
beslag leggen op het denken van mensen, waardoor men het overzicht niet meer
ziet, het ene gat met het andere vult, en niet meer in staat is om het eigen
financiële leven weer op de rit te krijgen1.
Apeldoorn heeft veel te bieden voor mensen met financiële problemen. Maar het
kan beter. Zo was één van de aanbevelingen dat het Nibud in 2016 deed, dat de
bekendheid van gemeentelijke en landelijke regelingen (kwijtscheldingen,
toeslagen, etc.) te wensen overlaat. Ook is hulp niet altijd laagdrempelig genoeg2.
En dus gaan wij helpen. Omdat armoede ons niet koud laat, en omdat wij ons
bewust zijn van de enorme potentie die wij hebben, als wij met elkaar de
schouders eronder zetten om “onze mensen”, de medebewoners van onze stad,
uit de ellende te helpen.

De Correspondent, Dec. 2013, Waarom arme mensen domme dingen doen.
NRC, Nov. 2014, ‘ Door stress die langdurige schulden opleveren, daalt je IQ gemiddeld met 13 punten'
2
NIBUD, Dec. 2016, Mimima-effectrapportage gemeente Apeldoorn.
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De aanloop
In de loop van 2018 heeft een eerste verkenning van Apeldoorn financieel fit
plaatsgevonden, onder leiding van Sociaal Werk Nederland3. Een kerngroep werd
gevormd door de Rabobank, Stimenz, de Apeldoornse woningcorporaties, Foenix,
Gemeente Apeldoorn, Schuldhulpmaatje, de PKN, MEE Veluwe, Over Rood en
Startup Apeldoorn, onder de bezielende leiding van kwartiermaker Tamara Ranty
van de Moedige Dialoog.
Met elkaar hebben wij verkennende gesprekken gevoerd, om te kijken waar wij
elkaar kunnen versterken als het gaat om de aanpak van armoede. Concreet zijn
wij met elkaar uitgekomen op een focus op 4 doelgroepen en 5 speerpunten, die
wij de komende tijd verder zullen uitwerken.

3

Zie bijv. Zorg+Welzijn, juni 2016, M
 oedige mensen! gaat strijd aan met armoede.
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4 werkgroepen, 5 thema’s
Vanuit de Moedige Dialoog zijn er 3 doelgroepen benoemd waar nadrukkelijk de
aandacht voor wordt gevraagd, t.w.: jongeren, huishoudens en werkgevers. De
Apeldoornse kerngroep heeft de doelgroep kleine ondernemers daar aan
toegevoegd.
Voor elk van deze doelgroepen wordt vanuit de deelnemende partijen een
werkgroep opgericht, die zich gaat richten op één of meerdere van onderstaande
speerpunten om van daaruit met concrete voorstellen te komen. Wij willen elkaar
elk kwartaal informeren over de voortgang en concrete resultaten.
De werkgroep jongeren bestaat in elk geval uit:
- Schuldhulpmaatje,
- Rabobank,
- Gemeente Apeldoorn
- Stimenz (kartrekker)
Aan de werkgroep huishoudens nemen deel:
- MEE Veluwe,
- PKN Diakonie
- de samenwerkende Woningcorporaties
- Gemeente Apeldoorn
- Stimenz
- Schuldhulpmaatje (kartrekker)
Voor de werkgroep werkgevers hebben zich gemeld:
- Moedige Mensen
- Foenix (kartrekker)
En voor de werkgroep zzp-ers / kleine ondernemers:
- Over Rood (kartrekker), als aanvulling wordt gedacht aan Lucrato en het
GROS.
De samenstelling van de werkgroepen is een organisch geheel, de ambitie is om
in de loop der tijd steeds meer relevante partners/mede-ondertekenaars aan ons
gezamenlijke doel te verbinden.
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Onderstaande 5 thema’s die voor Apeldoorn als speerpunt zijn benoemd zijn:

1. Inzetten op preventie
Vanuit een rotsvaste overtuiging dat voorkomen beter is dan genezen,
zeker als het gaat om problematische schulden, willen wij maximaal
inzetten op vroegsignalering en preventie. Wij zullen dan ook de komende
tijd met elkaar in kaart brengen welke factoren een voorspellende waarde
hebben als het gaat om schulden voorkomen en financiële
zelfredzaamheid versterken. Wij maken daarbij onderscheid tussen 4
doelgroepen: jongeren, huishoudens, werkgevers en kleine ondernemers.
Het gezamenlijk bevorderen van financiële educatie is één van de eerste
concrete maatregelen die wij de komende tijd verder gaan uitwerken.

2. Schulden terugdringen
Als er ondanks de inzet op preventieve maatregelen, toch schulden (zijn)
ontstaan, willen wij er alles aan doen deze zo snel mogelijk terug te
dringen. Het met elkaar opzetten van laagdrempelig contact, o.a. door
ervaringsdeskundigen in te zetten, om zo te komen tot een gezamenlijk
Eerste Hulp bij Schulden programma, gefocust op risicogroepen en
belangrijke life events.

3. Samenwerken praktisch vorm geven
Van preventie tot nazorg, van opleiding- naar betaalde banen, en van jong
tot oud. Het is onverteerbaar dat bij veel gezinnen met problematische
schulden al een oerwoud aan betrokken partijen is, maar een gezamenlijke
regie ontbreekt op dit thema. Wij gaan mét elkaar de strijd aan tegen
armoede, door samen te kijken welke partner in welke fase van financiële
zelfredzaamheid (c.q. risicogedrag) de aangewezen partij is om de lead te
nemen op het thema ‘financieel fit’. Daarnaast moeten diensten en
programma’s zoveel mogelijk gezamenlijk tot stand komen en op elkaar
aansluiten, moeten professionals en vrijwilligers elkaar zo goed mogelijk
weten te vinden, én moet het zo makkelijk mogelijk zijn voor een individu
of gezin in nood om hulpverleners toestemming te geven informatie met
elkaar te delen, zodat de hulp zo goed mogelijk op elkaar kan worden
afgestemd.
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4. Doen: zoveel mogelijk mensen aan (betaald) werk
helpen
Wij onderschrijven dat een zinvolle daginvulling en waar mogelijk inkomen
uit werk van groot belang is voor het (financieel) welzijn van onze inwoners.
Samen willen zoveel mogelijk mensen activeren door de krachten te
bundelen en onze expertise op het gebied van participatie, dagbesteding
en werkervaringsplaatsen in te zetten.

5. Bureaucratie terugdringen en ruimte voor
maatwerk vergroten
Tot slot gaan wij mét elkaar de strijd aan met de bureaucratie en
onoverzichtelijke regelgeving. En daar waar wij zelf niet bij machte zijn hier
iets aan te veranderen, moeten wij in elk geval in staat zijn het voor onze
inwoners zo makkelijk mogelijk te maken, bijv. door onze eigen
formulieren en websites aan te passen aan laaggeletterden, door hulp bij
het invullen van formulieren zo breed mogelijk bekend te maken en door
elkaar als partners hierop aan te spreken.

Wordt vervolgd
Met dit “Armoedepact” willen wij de komende tijd stappen maken in de
gezamenlijke aanpak van armoede in Apeldoorn, door samen te werken aan het
terugdringen en voorkomen van schulden en financiële stress in Apeldoorn. Wij,
de ondertekenaars van dit pact, spreken de intentie uit om de komende tijd aan
de hand van bovengenoemde thema’s te komen tot concrete acties en deze
verder uit te werken. Dit pact is een begin, de ondertekening ervan een komma,
geen punt. Het is een work in progress, dat ongetwijfeld nog de nodige evaluaties
en updates tegemoet kan zien.
Maar we zetten samen een eerste stap, en hebben samen eerste acties op een rij
gezet. Wij beloven plechtig de inspanning te zullen plegen om deze acties ook
daadwerkelijk tot uitvoering te brengen. Hopelijk volgen er veel meer acties, en
sluiten de komende tijd veel meer partijen zich aan. Iedereen is welkom. Samen
tegen armoede. Omdat armoede ons allemaal raakt, en wij niet willen wegkijken.
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Overwegende,
1. dat veel te veel Apeldoorners in armoede leven,
2. dat we veel te bieden hebben vanuit onze organisaties, en dat we die
kracht nog beter kunnen benutten door de samenwerking te versterken,
3. dat we die kracht willen inzetten, in het belang van de mensen waar het
om gaat.
Wij, de ondertekenaars van het Armoedepact Apeldoorn, willen een impuls geven
aan de voorkoming en bestrijding van armoede in Apeldoorn, voor de volgende 4
doelgroepen:
1.
2.
3.
4.

jongeren
huishoudens
werkgevers
kleine ondernemers

En langs de volgende 5 speerpunten:
1.
2.
3.
4.
5.

Inzetten op preventie
Schulden terugdringen
Samenwerken praktisch vorm geven
Zoveel mogelijk mensen aan (betaald) werk te helpen
Bureaucratie terugdringen

Dit pact blijft niet bij intenties. Samen stellen wij een programma op waar de
eerste acties in opgenomen staan. Wij zullen ons hieraan verbinden en dit
programma regelmatig evalueren en updaten.

Apeldoorn, 2 april 2019
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