
Waar gaat het over?

Bepaalde groeperingen zoals ouderen, eenouder- 

gezinnen, minderheidsgroeperingen en zzp’ers lopen 

extra risico om onder de armoedegrens te komen 

of hebben grote moeite om eruit te komen. Externe 

factoren als hoge werkloosheid en de crisis in de 

(wereld)economie spelen een rol bij de toename van 

armoede. Voor één op de vijf huishoudens geldt dat 

zij dusdanig ernstige achterstanden hebben dat zij 

te kampen hebben met betalingsproblemen (Nibud, 

2015).

Armoede is een situatie waarin onvoldoende mate-

riële, culturele en sociale middelen zijn, waardoor 

mensen zijn uitgesloten van een levensstandaard die 

in de samenleving als minimaal wordt gezien (defini-

tie Europese Unie). Volgens het armoedesignalement 

van het SCP | CBS is de armoede de laatste jaren 

toegenomen. Nederland telde in 2013 1,25 miljoen 

mensen in armoede. Armoede (en financiële proble-

men) kunnen leiden tot een toename van relatie- 

problemen, toename van gevoelens van eenzaam-

heid, uitsluiting, stress, schaamte, machteloosheid  

en afname van sociale mobiliteit.

Wat zijn de ontwikkelingen?

Armoedebestrijding en schuldhulpverlening zijn be-

langrijke taken van gemeenten. Gemeenten bieden 

diverse mogelijkheden en voorzieningen aan om 

armoede aan te pakken en schulden op te lossen, 

maar het effect is nog niet groot genoeg. Wijkteams 

hebben een belangrijke taak als het gaat om signa-

leren, begeleiden en toeleiden naar hulp bij armoede 

en schulden. Maar zij hebben nog te weinig kennis 

en vaardigheden op het gebied van armoede- en 

schuldenbestrijding. Daarnaast is het aanbod in 

gemeenten soms versnipperd en zijn de drempels 

om voor schuldhulp in aanmerking te komen te 

hoog. De uitdaging is te komen tot een integrale, 

doorlopende en toegankelijke ondersteuning gericht 

op empowerment. In Alphen aan den Rijn wordt 

momenteel geëxperimenteerd met een methode  

afkomstig uit de VS, die aan deze uitdaging  

tegemoet komt: Mobility Mentoring.

Wat kan de Adviesraad Sociaal Domein doen?

* Is de afdeling schuldhulpverlening eenvoudig 

vindbaar en bereikbaar voor iedereen? Wordt 

er ook aandacht besteed aan de houding 

tegenover mensen met een ondersteuningsvraag? 

Hebben sociale wijkteams voldoende kennis en 

vaardigheden op dit vlak?

* Is het beleid gebaseerd op de meest actuele 

kennis over wat werkt bij armoede- en 

schuldenbestrijding?

* Wordt er voldoende aandacht besteed aan 

preventie, zodat oplopende schulden en toename 

van armoede voorkomen kunnen worden?

* Wordt er op het gebied van armoedebestrijding al 

samengewerkt met maatschappelijke initiatieven, 

wooncoöperaties, onderwijs en bedrijven? Is er 

genoeg verbinding tussen de Participatiewet, 

Wmo en Jeugdzorg? Kortom: kijkt en handelt men 

integraal naar dit vraagstuk en is zorggedragen 

voor een daadwerkelijk toegankelijke en 

doorlopende ondersteuning gericht op 

empowerment?

* Worden cliëntenraden en ervaringsdeskundigen 

voldoende en structureel betrokken bij de 

vormgeving en uitvoering van beleid?

Waar kan ik meer informatie krijgen?

* Ministerie van SZW: Effectief armoedebeleid

* Movisie: Wat werkt bij de aanpak van armoede

* Movisie: Wat werkt bij schuldhulpverlening

* Movisie: E-learning signaleren en begeleiden van 

financiële problemen door wijkteams

* VNG: Mobility mentoring. Hoe inzichten uit de 

hersenwetenschap leiden tot een betere aanpak 

van armoede en schulden

Aanpak van armoede Themakaart
versie 2017

http://www.effectiefarmoedebeleid.nl/
https://www.movisie.nl/publicaties/wat-werkt-aanpak-armoede
https://www.movisie.nl/publicaties/wat-werkt-schuldhulpverlening
https://www.movisie.nl/artikel/signaleren-begeleiden-financiele-problemen-wijkteam
https://www.movisie.nl/artikel/signaleren-begeleiden-financiele-problemen-wijkteam
https://vng.nl/files/vng/publicaties/2017/20170119_mobility_mentoring_web_def.pdf
https://vng.nl/files/vng/publicaties/2017/20170119_mobility_mentoring_web_def.pdf
https://vng.nl/files/vng/publicaties/2017/20170119_mobility_mentoring_web_def.pdf



