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Inleiding
In Nederland hebben we goede sociale voorzieningen maar desondanks dreigen nog steeds veel
mensen vanwege armoede en schuldenproblematiek buiten de samenleving te vallen. De afgelopen
jaren is er veel aandacht geweest voor werkende armen, statushouders en kinderen en jongeren die
opgroeien in armoede. Armoede als begrip laat zich lastig definiëren, over armoede kan gesproken
worden in relatieve en in absolute zin. De gemeenschappelijke deler is dat mensen die in armoede leven
beperkt worden in de participatiemogelijkheden en niet volwaardig mee kunnen doen.
Regionaal is het beleid op minima1 ondergebracht bij de Sociale Dienst Drechtsteden. Zij zijn
verantwoordelijk voor ondersteuning op het gebied van werk en inkomen en daarmee ook voor
verbetering van het toekomstperspectief. De Sociale Dienst Drechtsteden voorziet ook in zaken als een
collectieve
zorgverzekering,
individuele bijzondere bijstand, persoonlijk minimabudget,
vrijwilligersvergoeding maar ook ondersteunende diensten als schuldhulpverlening. Daarnaast is de
Sociale Dienst Drechtsteden als regionaalopdrachtgever nauw betrokken bij Stichting Leergeld
Drechtsteden en Stichting Urgente Noden Drechtsteden. Stichting Leergeld Drechtsteden is voor de
sociaal maatschappelijke participatie van kinderen en Stichting Urgente Noden Drechtsteden voorziet in
financiële ondersteuning in noodsituaties.
In Sliedrecht hebben we als college en als raad de ambitie uitgesproken om naast het Drechtstedelijk
minimabeleid aan lokaal aanvullend armoedebeleid te doen. Het college en de raad hebben de wens
uitgesproken om sociaal-maatschappelijke participatie voor iedereen toegankelijk te houden en niet aan
inkomenspolitiek te doen. Dinsdag 10 januari 2017 is in een rondetafelgesprek met de gemeenteraad
gesproken over de invulling van lokaal armoedebeleid. Ook hebben we input opgehaald bij de vele
vrijwilligersinitiatieven, stichtingen en organisaties die zich inzetten voor de (financieel) kwetsbare
binnen onze Gemeente, zie §7 bronnen/verwijzingen. Met het lokaal armoedebeleid zetten we een
Sliedrechtse aanpak neer die aanvullend is op het Drechtstedelijk minimabeleid en recht doet aan de
uitgesproken Sliedrechtse ambities en identiteit, iedereen moet mee kunnen doen .
Doelstelling
Het bieden van aanvullende ondersteuning ter voorkoming van sociaal-maatschappelijke uitsluiting
vanwege financiële redenen.
De focus ligt bij de volgende aandachtsgroepen;
1. Huishoudens met financiële zorgen.
2. Kinderen en jongeren.
3. Statushouders.
Aanpak
Voor het realiseren van de doelstelling is de aanpak opgebouwd uit inzet op de ondersteunende functies
van organisaties en initiatieven in relatie tot de aandachtsgroepen. De voornaamste functies zijn het
vroegtijdig signaleren van (financiële) problemen en het bieden van preventieve en ondersteunende
maatregelen voor het komen tot oplossingen.
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§1 | Huishoudens met financiële zorgen
Het is moeilijk te definiëren wanneer een huishouden voldoet aan het criterium financiële zorgen. De
oorzaak, achtergronden en de omvang van de financiële zorgen zijn voor iedereen verschillend. Bekend
is dat personen die financiële zorgen ervaren meer stress hebben en de kans op problematische
schulden en gezondheidsproblemen groter zijn2. Wij zien kansen in het bieden van laagdrempelige
ondersteuning en toeleiding naar lokale, regionale en landelijke voorzieningen ter voorkoming van
sociaal-maatschappelijke uitsluiting.
Sociaal Juridische Diensten
Stichting Welzijnswerk Sliedrecht biedt met het aanbod van de Sociaal Juridische Diensten verschillende
voorzieningen aan gericht op het bevorderen van de financiële zelfredzaamheid van de Sliedrechtse
inwoners. Onder de activiteiten van de Sociaal juridische Diensten vallen Hulp Bij Thuisadministratie,
Bureau Sociaal Raadslieden en het Financieel Café. Deze activiteiten zijn zowel preventief als
ondersteunend van aard.
Het Financieel Café is een laagdrempelige voorziening waar iedereen met financiële (hulp)vragen,
zonder afspraak, terecht kan. Het project is in 2015 gestart als een maandelijks inloopspreekuur en
mogelijk gemaakt door een eenmalige subsidie van het Oranjefonds. Het Financieel Café wordt
inmiddels wekelijks aangeboden vanuit de Buurthuiskamer, dit maakt het laagdrempelig en zorgt dat
het dicht bij de Sliedrechtse inwoners staat. Het doel is om vroegtijdig financiële hulpvragen te
beantwoorden om te voorkomen dat zwaardere vormen van ondersteuning nodig zijn. Wanneer nodig
wordt doorverwezen naar Hulp Bij Thuisadministratie of Bureau Sociale Raadslieden.
Hulp bij Thuisadministratie (HBT) is een voorziening die helpt bij het op orde brengen van het financiële
huishoudboekje. De dienstverlening is kosteloos, tijdelijk van aard en op maat. HBT is toegankelijk voor
alle inwoners van Sliedrecht die behoefte hebben aan hulp of begeleiding voor het op orde brengen van
de financiën. HBT is als dienst educatief van karakter en biedt ook uitkomst voor inwoners die uit een
schuldhulpverleningstraject komen.
Bureau Sociale Raadslieden ondersteunt bij sociaal juridische vraagstukken. Het gaat onder andere om
vragen op het gebied van uitkeringen en sociale voorzieningen, studiefinanciering, belastingtoeslagen,
schulden en kwijtscheldingen, arbeidszaken, familierecht en vreemdelingenzaken.

Sociaal Juridische Diensten - SWS
2017

2016

2015
0

200

400
Totaal

600
SRW

800

1000

HBT

Vanuit de Sociaal Juridische Diensten is het signaal afgegeven dat de complexiteit van de casussen is
toegenomen. Dit heeft tot gevolg dat de begeleidingsduur langer is geworden en de intensiteit per casus
is toegenomen. De toegenomen complexiteit vraagt om meer kennis van de vrijwilligers en intensievere
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begeleiding door een coördinator om aan de hulpvragen te kunnen voldoen. In bovenstaand overzicht
is de ontwikkeling van de cliëntaantallen/hulpaanvragen van de Sociaal Juridische Diensten opgenomen.
Momenteel worden uren uit de middelen van HBT beschikbaar gesteld om het Financieel Café te
behouden. Dit drukt op de totale capaciteit van dienstverlening zoals aangeboden door de Sociaal
Juridische Diensten. Het Financieel Café is een belangrijke laagdrempelige preventieve voorziening die
van toegevoegde waarde is op het totaal van de Sociaal Juridische Diensten. Daarom willen wij het
Financieel Café als preventieve voorziening borgen zodat dit niet ten koste gaat van het aanbod van de
Sociaal Juridische Diensten.
De Sociaal Juridische Diensten van SWS worden momenteel gerund door één professionele coördinator
en 34 vrijwilligers. De coördinator is voor 26 uur per week in dienst voor het begeleiden van cliënten en
het aansturen en ondersteunen van de vrijwilligers. Om aan de toenemende vraag, complexiteit van
casussen en het gestelde doel; ondersteunen van huishoudens met financiële zorgen te voldoen willen
we het volgende;
1. Uitbreiding van de Sociaal Juridische Diensten met 16 uur coördinatie per week.
2. Behoud van het Financieel Café.
3. Borgen van de bijeenkomstorganisatie Platform Armoedepreventie Sliedrecht.
"De Geldkrant"
We gaan inzetten op het vergroten van het bereik van regelingen door deze actief onder de aandacht
te brengen. Dit gaan we doen door het uitbrengen en het 'huis aan huis' verspreiden van een meertalige
financiële wegwijzer, "De Geldkrant". Het overzicht wordt toegevoegd aan de Gemeentelijke webpagina
zodat alle regelingen en initiatieven ook digitaal terug te vinden zijn. Dit sluit aan op het NIBUD advies3
om niet-gebruik te voorkomen en op de sterke lokale wens om een overzicht van alle lokale regelingen
en voorzieningen te creëren.

"Er zijn gemeenten die een mooie financiële krant hebben waarin alle regelingen en voorzieningen
gebundeld zijn, dit zou voor ons echt een aanwinst zijn"
Marjan Bisschop – Bureau Sociale Raadslieden
Noodvoorziening
Ondanks de vele voorzieningen en initiatieven zijn er nog steeds noodsituaties waarvoor geen regelingen
of voorzieningen zijn, een 'Noodpot' biedt hiervoor oplossing. Om alle regelingen en voorzieningen
overzichtelijk te houden vormen we de 'Broodpot' om naar een 'Noodpot'. De functie van broodpot zal
blijven bestaan maar met de uitbreiding om te voorzien in bredere noodzaak. Regel voor toekenning is
dat geen andere voorziening kan beantwoorden aan de hulpvraag en dat de noodzaak door het Sociaal
Team Sliedrecht en/of de Sociaal Juridische Diensten onderschreven wordt.
§2 | Kinderen en jongeren
Sinds enkele jaren is er een sterke focus ontstaan op opgroeiende kinderen en jongeren in armoede.
Onderzoek heeft uitgewezen dat kinderen die langdurig opgroeien in armoede sociaal-maatschappelijke
achterstanden ontwikkelen4. Dit was de reden van voormalig staatssecretaris Klijnsma om een
aanvullende uitkering aan gemeenten beschikbaar te stellen voor de participatie van kinderen. In
Drechtstedelijk verband hebben we Stichting Leergeld Drechtsteden ter ondersteuning van deze
kinderen en jongeren. Op 4 juli 2017 is in de Drechtraad besloten om de doelgroep te vergroten van
120% naar 140% van het wettelijk sociaal minimum. Dit betekent dat per 01-01-2018 meer Sliedrechtse
kinderen in aanmerking komen voor de ondersteuningsmogelijkheden van Stichting Leergeld
3
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Drechtsteden. Ondanks deze mooie voorziening zien we helaas nog steeds dat kinderen sociaal
uitgesloten dreigen te raken. Het niet kunnen vieren van een kinderfeestje of trakteren zijn
ogenschijnlijk kleine dingen maar zijn van grote invloed op onze kinderen.
Stichting Alles Kids
Tijdens de nationale buitenspeeldag op 14 juni 2017 is Stichting Alles Kids aan Sliedrecht gepresenteerd.
De stichting is opgericht op initiatief van mr. Van Der Aa, oud bestuurslid van het opgeheven Van
Haaftenfonds en de verantwoordelijk portefeuillehouder Welzijn van de Gemeente Sliedrecht. De
stichting heeft een zelfstandig bestuur en wordt gevormd door een brede afspiegeling van de
Sliedrechtse samenleving. Stichting Alles Kids heeft de volgende doelstelling;

"de Stichting heeft ten doel de situatie van kinderen en tieners in Sliedrecht te verlichten en te zorgen
dat ze een 'zo normaal mogelijke' jeugd kunnen hebben, door (zoveel mogelijk in natura) ondersteuning
te bieden aan zoveel mogelijk gezinnen die in armoede leven, waarbij de aandacht uitgaat naar kinderen
van nul (0) tot en met vijftien (15) jaar,…"
De aanpak van Stichting Alles Kids richt zich specifiek op de sociaal-maatschappelijke participatie van
kinderen in armoede. Dit willen ze concreet bereiken door het mogelijk maken van kinderfeestjes en
traktaties. De toelating voor ondersteuning vanuit de stichting is gebaseerd op het besteedbaar inkomen
van de ouder(s)/verzorger(s). Ook is het mogelijk voor andere stichtingen en verenigingen om een
aanvraag in te dienen wanneer het doel van de activiteit overeenkomt met de doelstelling van Alles
Kids. Om de steun aan kwetsbare kinderen en jongeren te waarborgen zullen wij hen jaarlijks
(financieel) ondersteunen op basis van het aantal toekenningen. De ondersteuning bestaat uit een
gemaximeerd aantal van 50 toekenningen maal € 25.

"Helaas wordt mijn zoon nooit uitgenodigd voor kinderfeestjes. Dit komt omdat wij zelf geen geld
hebben om ook een kinderfeestje te organiseren"
Anoniem - Facebook.com/KrapBijKasEnDan
Gratis ID-Kaart
Voor sommige sporten en verenigingen is een ID-kaart nodig om een lidmaatschap of een wedstrijdkaart
aan te vragen. Met Stichting Leergeld Drechtsteden bieden we de mogelijkheid tot verenigingsdeelname
maar voorzien we niet in de ID-kaart. Deze barrière nemen we weg door het aanbieden van een gratis
ID-kaart5. Kinderen kunnen de gratis ID-kaart op doorverwijzing van betrokken organisaties aanvragen
bij het gemeenteloket. Voor het samenstellen van de lijst met betrokken organisaties en initiatieven die
deze doorverwijzing kunnen verlenen zouden wij graag met organisaties, initiatieven en verenigingen
in gesprek gaan. De voornaamste doorverwijzende organisaties in deze zouden Stichting JA, Stichting
Leergeld Drechtsteden en de verenigingen zelf kunnen zijn vanwege hun betrokkenheid tot de
doelgroep.
Onderwijs
Het onderwijs is een belangrijke plaats om armoede onder kinderen en jongeren te signaleren. Om deze
signalerende functie te verbeteren, moeten er handvatten worden aangeboden. Daarom vinden wij het
noodzakelijk om onderwijsinstellingen handvatten aan te bieden. We willen hiervoor trainingsbudget
beschikbaar stellen, zodat van elke onderwijslocatie een docent zich kan bekwamen in het signaleren
van armoedeproblematiek. Het is belangrijk dat het onderwijs weet waar deze signalen neergelegd
moeten worden en welke mogelijke oplossingen er voor handen zijn. Het onderwijs zou ook een goede
locatie zijn voor de verspreiding van 'De Geldkrant'. Daarnaast zouden we graag willen zien dat een
afvaardiging van het onderwijs zich aansluit bij het Platform Preventie Armoede Sliedrecht.
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§3 | Statushouders
In 2017 hebben we 40 statushouders gehuisvest, de jaarlijkse taakstelling is afhankelijk van de
landelijke instroom. Participe geeft aan dat 25 tot 30% van de statushouders is aangewezen op steun
van de Voedselbank. Huidig regionaal en landelijk beleid schrijft voor dat statushouders voor het volgen
van onderwijs en de inrichting van een woning een lening kunnen afsluiten. Door het aangaan van
leningen komen sociale activiteiten en deelname aan verenigingen financieel onder druk te staan. Met
de huidige toestroom vanuit Syrië en Eritrea hebben we ook te maken met A(M)V'ers, alleenstaande
(minderjarige) vergunninghouders. Een groep van jonge statushouders die sociaal geïsoleerd zijn met
problemen als verwaarlozing tot gevolg. Daarom vinden wij het noodzakelijk dat er mogelijkheden tot
sociaal maatschappelijke participatie worden gecreëerd voor statushouders.
Participatiebudget
We hebben geconstateerd, op basis van de signalen van onze uitvoeringspartners en betrokken
vrijwilligers, dat de participatie van statushouders achter blijft. Dit heeft een negatief effect op de mate
van integratie en de geestelijke gezondheid. De meeste statushouders beschikken niet over de financiële
middelen om deel te nemen aan sociaal-maatschappelijke activiteiten. Wij willen statushouders extra
ondersteunen in hun traject van participatie en integratie. Jaarlijks stellen we een participatiebudget
beschikbaar voor sociaal-maatschappelijke activiteiten van statushouders. In de activiteiten moet ook
aandacht zijn voor de participatie van oudkomers en speciale aandacht voor alleenstaande
statushouders.
Kinderen van statushouders kunnen gebruik maken van bestaande regelingen en initiatieven zoals
Stichting Leergeld Drechtsteden. Voor toeleiding van de jonge statushouders naar deze voorzieningen
is een actieve begeleidende rol voor Participe weggelegd.

"De beste manier om de taal te leren en je thuis te voelen is door mee te doen, een onderdeel te zijn
van de samenleving'
Cherif Jeffali - Participe
§4 | Overkoepelende ontwikkelingen
Een aantal ontwikkelingen zijn doelgroep overstijgend, staan in lokaal en/of regionaal verband of raken
aan andere beleidsvelden. Zo hebben we regionaal de ontwikkelingen van de doelgroep verruiming van
Stichting Leergeld Drechtsteden, convenant preventie huisuitzettingen en lokaal de ontwikkeling van
een platform. Het armoedebeleid raakt aan verschillende lokale beleidsvelden, deze zijn constant in
ontwikkeling. Het is belangrijk dat we bij deze ontwikkelingen oog houden voor (financieel) kwetsbare
doelgroepen.
Platform Preventie Armoede Sliedrecht
In Sliedrecht hebben we een breed netwerk van organisaties, initiatieven en vrijwilligers die zich bezig
houden met armoede, minima en financiële ondersteuning. Ieder heeft zijn eigen specialisatie, netwerk
en bereik. Vanuit het lokale netwerk hebben we het gemis van onderlinge samenhang en samenwerking
als aandachtspunt meegekregen. Daarom gaan we de lokale initiatieven en organisaties met elkaar
verbinden om te voorzien in deze behoefte. Dit gaan we doen door een lokaal platform
armoedebestrijding te faciliteren. Met het platform beogen we de volgende doelstellingen;
1. Het verbinden van lokale organisaties en initiatieven op het gebied van armoede, minima en
(financiële) ondersteuning binnen de gemeente Sliedrecht.
2. Het gezamenlijk in kaart brengen van de doelgroep voor het gericht in kunnen zetten van acties
en interventies.
Het platform is ter waarborging meegegeven aan de Sociaal Juridische Diensten van SWS. Dit heeft als
voordeel dat de organisatie van het platform geborgd is wanneer de aangesloten organisaties en

7

initiatieven niet de tijd, capaciteit of middelen hebben om zelfstandig een platformbijeenkomst te
organiseren.
Regionale ontwikkelingen
De lokale aanpak is opgezet als aanvulling op het regionaal minimabeleid. Beleid dat door de
Drechtsteden is vastgelegd in het minimabeleid van de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD). Dit betekent
dat er zowel door de Drechtstedelijke organisatie als door de Gemeente op elkaar aangesloten moet
worden. Aansluiting is noodzakelijk om regelingen en voorzieningen optimaal te benutten.
Momenteel heeft de SDD een tweetal plannen in ontwikkeling gericht op schuldenproblematiek. Er wordt
nagedacht om laagdrempelige instrumenten in te zetten om dure vormen van
schuldhulpverleningstrajecten te voorkomen. Een andere ontwikkeling is om vroegtijdig schulden te
signaleren om in samenspraak met de lokale gemeente hier actief op in te zetten. Dit willen ze doen
door vroegtijdig betalingsachterstanden bij bijvoorbeeld zorgverzekeraars in beeld te krijgen.
Resultaten;
 Samenwerking Gemeente Sliedrecht, SDD en Kledingbank Sliedrecht. Op 28 juni 2017 is er een
brief verzonden aan alle bijstandsgerechtigden voor een gratis kledingpas van Kledingbank
Sliedrecht. Naar aanleiding hiervan zijn ongeveer 240 gratis kledingpassen verstrekt.

Het zou toch mooi zijn als we met de Kledingbank iets extra's kunnen doen voor alle Sliedrechters die
het nodig hebben"
Bestuur - Voedselbank Sliedrecht


Stichting Leergeld Drechtsteden is op initiatief van de gemeente Sliedrecht de samenwerking
met Bolderbikes ASVZ aangegaan. Met deze samenwerking kunnen kinderen via de budgetten
van stichting leergeld een tweedehands fiets aanschaffen bij Bolderbikes. Deze samenwerking
verloopt budgetneutraal.

Doelen;
 Het inzichtelijk krijgen van de resultaten van de Sociale Dienst Drechtsteden op het gebied van
in en uitstroom uitkeringsgerechtigden, aantallen schuldhulpverleningstrajecten, resultaten van
Stichting Urgente Noden Drechtsteden en Stichting Leergeld Drechtsteden voor het ontwikkelen
van aanvullende lokale activiteiten en als kwalitatieve verantwoording van de SDD aan de
Gemeenteraad.


Aansluiten van schuldhulpverlening bij de Sociaal Juridische Diensten van SWS. Bij het afronden
van een schuldhulpverleningstraject moet sprake zijn van een 'warme' overdracht. Bij afronding
weet een cliënt waar zij lokaal voor hulp/ondersteuning terecht kan om de kans op terugval te
beperken.



Het verruimen van decentraal aangeboden diensten van de Sociale Dienst Drechtsteden.



Bij lokale beleidsontwikkelingen oog hebben en houden voor (financieel) kwetsbare
doelgroepen.
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§5 | Evaluatie
Jaarlijks zal er een factsheet samengesteld worden met een overzicht van de behaalde resultaten die
voortgekomen zijn uit de aanvullende inzet op het lokaal armoedebeleid. De factsheet zal elk jaar
aangeboden worden aan de raad. In bijlage 1 is het overzicht met de 0-meting opgenomen. Naast de
kwantitatieve weergave van resultaten zoals opgenomen in de bijlage zal er ook aandacht besteed
worden aan de kwalitatieve resultaten.
De factsheet bevat de volgende onderdelen;
1 | Huishoudens met financiële zorgen;
 Resultaten SJD.
 Aantal toekenningen uit de 'Noodpot'.
2 | Kinderen en jongeren;
 Aantal toekenningen Stichting Alles Kids.
 Aantal toekenningen gratis ID-Kaarten.
3 | Statushouders en oudkomers;
 Aantal georganiseerde activiteiten statushouders/oudkomers.
 Aantallen deelnemers activiteiten.
4 | Aandachtsgroepen overstijgend
Regionale aansluiting/ontwikkelingen;
 Overzicht van behaalde resultaten in samenwerking met de Sociale Dienst Drechtsteden.
§6 | Financieel kader
De dekking van de lasten van het Lokaal Armoedebeleid Sliedrecht 2018 – 2021 in de jaren 2018 tot en
met 2021, zal neutraal in de begroting 2018 verwerkt worden. In 2018 voegen we aan de reserve sociaal
domein de overgebleven Klijnsma middelen 2017 à € 89.000 toe. Hieruit wordt gedurende 4 jaar €
22.250 ten gunste van de exploitatie gebracht ter dekking van het Lokaal Armoedebeleid Sliedrecht
2018 - 2021. Het jaarlijkse restant verschil € 18.750, wordt gedekt uit de middelen meervoudig lokaal
sociaal domein.
Jaarlijkse begroting Lokaal Armoedebeleid Sliedrecht
Onderdeel

Organisatie

Opdracht

Middelen

Dekking

1

Gem. Sliedrecht

Geldkrant

€ 1.200

Communicatie

1

STS / SWS

€ 1.500

Sociaal Domein

1

SWS

'Noodpot' aanvullen tot
maximaal € 1.500
Uitbreiding SJD

€ 30.030

Sociaal Domein

2

Alles Kids

€ 2.500

Sociaal Domein

2

Gem. Sliedrecht

Maximaal 50 toekenningen
x € 50
Gratis ID Kaart

€ 5,30 p./s.

Sociaal Domein

2

Gem. Sliedrecht /
SWS
Gem. Sliedrecht /
Participe

Trainingsbudget signaleren
onderwijs
Participatie statushouders
Maximaal € 50 x 50
(instroom)

€ 1.970

Sociaal Domein

€ 2.500
€ 2.500

Sociaal Domein

3

Totaal

€ 42.200
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§7 | Bronnen/verwijzingen
Gesprekslijst Lokale Partners
Organisatie

Datum

Aandachtspunt

Voedselbank/Kledingbank
Sliedrecht

06-12-2016
29-05-2017
26-06-2017
05-12-2016
23-01-2017
10-04-2017
09-02-2017

Teruglopende aantallen
Aanbod gratis kledingpas
Afstemmen kledingpas/aanbiedingsbrief
Financiële krant, overzicht voorzieningen
Praktijkvoorbeelden
Lokaal Platform
Statuten zijn gericht op duurzaamheid niet op
armoede
Bereik en aantallen vrijwilligers
OBS De Wilgen; Overzicht voorzieningen
CBS Prins Willem Alexander; Overzicht voorzieningen
Inzameling
Verborgen armoede
Aansluiting op verenigingen, bereiken van de
doelgroep.
Oprichting en inzet vrijwilligers
Hoe kan het bereik vergroot worden?
Oprichting / bestuursleden
Concept Statuten
Bekendmaking / promotie
Presentatie Stichting Alles Kids, Stichting Leergeld
Drechtsteden
Mogelijkheden mbt tot kinderfeestjes, belang van de
Voedselbank, aansluiting SDD
Overzicht voorzieningen
Aansluiten op lokaal netwerk
Minimabeleid Drechtsteden
Bereik en aantallen
Afstemmen kledingpas/verzenden brief
Aantallen en bereik
Aansluiting op ASVZ Bolderbikes
Oprichting Stichting Alles Kids
Besteedbaar inkomen

SWS
Kringloopwinkel
Kledingbank LDH
Basisonderwijs
Hervormde kerk Sliedrecht
Gereformeerde Kerk
Stichting JA!
Swingmarket Sliedrecht
Secret Santa Sliedrecht
Stichting Alles Kids!
Platform opstart
Krap bij Kas en dan?
Facebook.
Tablis Wonen
Stichting Urgente Noden
Sociale Dienst Drechtsteden
Stichting Leergeld
Drechtsteden
Adviesraad Sociaal Domein

01-12-2016
30-05-2017
06-06-2017
17-01-2017
09-01-2017
08-12-2016
17-01-2017
16-12-2017
08-12-2016
20-03-2017
18-05-2017
14-06-2017
21-02-2017
26-06-2017
21-03-2017
19-12-2016
10-01-2017
28-06-2017
16-02-2017
16-03-2017
27-04-2017
17-04-2017

Sociale Dienst Drechtsteden
 Beleidsregels minimabeleid en bijzondere bijstand Sociale Dienst Drechtsteden 2017
 Beleidsregels schuldhulpverlening Drechtsteden 2016 - 2020
Onderzoeksrapporten
 Effectief kindgericht armoedebeleid, Kinderombudsman, 2013
 Opgroeien en opvoeden in armoede, NJi, 2015
 Onderzoek naar Kindpakketten, Bureau Bartels, 2015
 Creatief uit de bijstand: voorbeelden uit de praktijk, Platform 31, 2016
 Minimabeleid Drechtsteden situatie en ontwikkelingen in gebruik en bereik, OCD, 2016
 Minima-effectrapportage Sociale Dienst Drechtsteden 2016, NiBUD, 2016
 Armoede in Kaart, SCP, 2016
 Opgroeien Zonder Armoede, SER, 2017
 Factsheet Armoede en Schulden, Platform 31 en Hogeschool Utrecht, 2017
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Bijlage 1
0-Meting Peiljaar 2017
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