
Welkom!

Bijeenkomst ‘Armoede, minima en schulden’
Gemeente Leudal

Woensdag 12 juni 2019



Agenda

• Welkom en opening door dagvoorzitter Els Boonen

• Interview wethouder Mart Janssen

• Presentatie ‘Weerter Minima Groep’

• Toelichting programma ‘Samen voor een goed leven’ 

door Geert Cuijpers en Gert van der Steen

• Pauze

• Interactief: Verbindingsmarkt

• Afsluiting door dagvoorzitter (uiterlijk 16.00 uur)

• Napraten



Interview met wethouder Mart Janssen



Presentatie Weerter Minima Groep



Toelichting Programma ‘Samen voor een goed leven’

Armoede- & minimabeleid

door Geert Cuijpers – beleidsmedewerker sociale zaken



Trends in Leudal
Percentage huishoudens met inkomen tot 120% van 
het sociaal minimum 2013-2016



GGD Monitor

• In Leudal

• 14% moeite met rondkomen

• Landelijk 18 %



Aantal uitkeringen



Algemeen

• Gevoel van schaamte

• Agrariërs & ZZP’ers moeilijk bereikbare groep

• Informatievoorziening kan beter

Samenwerking

• Samenwerking met externe partners verloopt vaak goed

Wat hebben we opgehaald



Visie & uitgangspunten

• Gericht op participatie

• Meedoen in de samenleving

• Eigen inkomen vormt de basis van zelfredzaamheid



Wat gaan we doen

• Zelfredzaamheid vergroten (Informatievoorziening)

• Integraal werken

• Samenwerking met maatschappelijke partners

• Vroegsignalering en preventie

• Levensgebeurtenissen

• Laaggeletterden

• Vertrouwenspersonen

• Kinderen/Jongeren



Toelichting Programma ‘Samen voor een goed leven’

Samen voor een goed leven
Programma ‘Minima, armoede en schulden’ Leudal 

door Gert van der Steen – Synthese Welzijn



Toelichting Programma ‘Samen voor een goed leven’

We vieren vandaag géén feestje!

Het is helaas broodnodig!

X



Toelichting Programma ‘Samen voor een goed leven’

Het fundament onder het programma is klaar.

Op dit fundament gaan we met elkaar ons programma bouwen.



Pijler 1:

Informatie
Communicatie

Educatie

• Uitdragen én uitleggen programma in Leudal

• Voorlichting over rechten en mogelijkheden

• Bekendheid geven aan bestaande activiteiten

• Bespreekbaar maken van ‘lastige’ thema’s

• NIBUD-Geldkrant Leudal

• Educatie en voorlichting aan kinderen, jongeren én 

ouders



• Luisteren naar ervaringsdeskundigen

• Ondersteunen/faciliteren van eigen activiteiten 

voor en door de doelgroep

• Spiegelen van plannen en activiteiten met de 

doelgroep

• In gesprek met doelgroep over behoeften en 

faciliteiten in Leudal



Pijler 3:

Vroeg-
Signalering

• Bestaande vroeg-signalering aanscherpen waar nodig

• In gesprek met andere partners/organisaties

• Privacy uiteraard bewaken maar geen belemmering 

van maken

• Organisaties, verenigingen, gemeenschappen en 

bedrijven trainen in het zo vroeg mogelijk signaleren 

en bespreekbaar maken van problemen



Pijler 4:

Dienst- en/of 
hulpverlening 

op maat

• Preventief handelen!

• Ieder mens is uniek en ieder probleem vraagt om een eigen 

oplossing

• Maatwerk leveren dus

• Coaching en begeleiding waar mogelijk; 

regie nemen waar nodig

• Vooral meer aandacht voor laagdrempelige ondersteuning 

en advies: bevorderen zelfredzaamheid



Pijler 5:

Kinderen & 
Jongeren

• Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!

• Diverse verleidingen met financiële gevolgen

• Overgang basisschool naar middelbare school

• Overgang 18- naar 18+ (financiële zelfstandigheid)

• Richten op kinderen/jongeren én ouders!

• Maar ook een eigen rol:

- hoe zouden kinderen en jongeren dit thema aanpakken?

- wat kunnen zij bijdragen aan het programma?



Pijler 6:

Vertrouwens-
personen

• 14% van de inwoners geeft zelf aan wel eens moeite 

te hebben om financieel rond te komen.

• Die kennen we écht niet allemaal!

• Deel is verborgen armoede bij werkenden, 

zelfstandigen, agrariërs, ZZP’ers e.d.

• Signalen opvangen in naaste omgeving 

• Mensen opleiden trainen in herkennen, signaleren 

en bespreekbaar maken van thematiek: 

vertrouwenspersonen.



Wat gaan we nu doen?

Vandaag:
• Gelijk informatieniveau
• Elkaar ontmoeten en beter leren kennen
• Verbinden bestaande activiteiten aan programma
• Vorming werkgroepen

Vanaf morgen:
• Per werkgroep uitwerking aanpak: 

- Doelen formuleren
- Inventarisatie bestaande activiteiten + verbinden/versterken
- Wat is er nog meer nodig en hoe pakken we dat aan?

• Andere partners uitnodigen mee te doen
• Starten met realisatie: focus op ‘doen’



Programmadoelen
2019: - Prioriteit geven aan verbinden en zichtbaar maken én 

versterken van wat er allemaal al is
- Formeren werkgroepen, doelen bepalen en start uitvoering
- Realisatie quick wins

2020 - - Welke nieuwe activiteiten zijn nodig om doelen te halen?
2022: - Hoe gaan we dat opzetten en uitvoeren?

- Wie en wat hebben we daarbij nodig?
- Monitoren van doelen: bereiken we wat we willen bereiken?
- Aan de slag!

Rol programma-coördinator:
*    Opstarten, ondersteunen, adviseren en faciliteren zes werkgroepen
*    Monitoring en rapporteren aanpak, voortgang en resultaten
*    Onderhouden contacten met alle partners en 

bevorderen netwerkvorming



Na de pauze: Verbindingsmarkt

Doel:  ontmoeten en verbinden bestaande activiteiten

Hoe?
• 6 Pijlers zijn straks 6 ontmoetingsplekken in de zaal
• Loop rond en maak contact

3 opdrachten:
1. Meld je aan als ‘coalitiepartner’ bij de pijler(-s) die 

past/passen bij uw bestaande activiteiten
2. Meld je aan om verder mee te denken, praten en vooral 

doen bij deze pijler(-s)
3. Als je nu al ideeën hebt voor noodzakelijke nieuwe 

activiteiten schrijf die alvast op



In de foyer



Dank voor uw aanwezigheid en inbreng


