
 

3.5 Voorkomen van schulden en armoede 
 
Naam 
deelplan 

Voorkomen van 
schulden en 
armoede 

Categorie 3 

Resultaten 14, 15, 16, 17 Organisaties Sociaal Raadslieden Solidez (SR), Humanitas–
Thuisadministratie (HUM-TA), ISOFA-
SchuldHulpMaatje (SHM), die nauw samenwerken met 
De Woningstichting en Maatschappelijk Werk Solidez 

 
1. Waarom 
 
Schuldhulpverlening en armoedebestrijding worden anders!  
’Armoede en schulden zijn taaie vraagstukken met diepe worteling in de samenleving. De ernst en 
problematiek blijven toenemen. “Eigen schuld, dikke bult’’ was te lang het uitgangspunt. Inmiddels 
wordt de blik ook weer gericht op de sociale en maatschappelijke context. Er is meer aandacht voor 
de complexe wet- en regelgeving nodig waarmee armen extra veel te maken hebben. Een deel van 
de mensen heeft structureel een te laag inkomen. Het blijft dus zaak om steeds te blijven 
onderzoeken of er wel van alle regelingen gebruik gemaakt wordt en om boetes, straffen of 
bijkomende kosten minder op te leggen. Er zijn veel meer niet-kunners dan niet-willers’’(uit: Armoede 
en schulden Nederland uit, Movisie, 2016).  
 
Een veelgebruikt voorbeeld van een ingewikkeld inkomen is dat van een alleenstaande ouder met 
twee schoolgaande kinderen, een deeltijdbaan en een aanvullende bijstandsuitkering. Met alle 
toeslagen, teruggaven (heffingskortingen), kwijtscheldingen, en aanvullingen meegerekend komt die 
op twaalf inkomensbronnen, afkomstig van acht instanties. Daar moeten jaarlijks achttien digitale 
formulieren voor worden ingevuld en het geld komt in tachtig porties.  
 
Ook digitalisering rukt verder op en er moet serieus rekening gehouden worden met laaggeletterdheid 
en digitale vaardigheden. Maar zelfs wanneer alle benodigde vaardigheden er zouden zijn, is niet 
gezegd dat burgers altijd even goed kunnen handelen. Er zijn grenzen aan het ”doenvermogen’’ (zie 
WRR-rapport: ’weten is nog geen doen’). Stress verkleint het denk- en doenvermogen waardoor 
mensen minder goed worden in plannen en beslissingen nemen. Chaos neemt toe, problemen 
worden groter en het gevoel buitengesloten te zijn of zelfs isolement dreigt. De relatie tussen stress 
en gezondheid, schulden, leefstijl, werkloosheid is in vele onderzoeken aangetoond (zie boek 
Schaarste, van Eldar Shafir en Sendhil Mullainathan, 2013).  
Zo is bijvoorbeeld investeren in armoedebestrijding de meest effectieve wijze om gezondheid te 
bevorderen (gemeente Wageningen). 
 
De verwachting is dat het aantal Wageningse inwoners met een bijstandsuitkering stijgt tot rond 700 
(gemeente Wageningen). In Wageningen is er al meer aandacht voor hulpvragen van inwoners met 
financiële problemen. Mede hierdoor wordt hier vaker een beroep gedaan op de hulp en is er een 
groeiende behoefte aan maatwerk, die onze samenwerking biedt. 
 
2. Voor wie  
 
De samenwerkende partners bieden directe hulp aan kwetsbare inwoners met vragen over of 
problemen met financiën en toepassing van wetten en regels. Of het nou om kleine of grote 
problemen gaat. Van mensen zonder enige schuld die de eindjes nog net aan elkaar weten te knopen 
tot mensen met een hoge schuldenlast. Financiële en administratieve problemen komen in alle lagen 
van de bevolking voor. Het is een misverstand te denken dat het uitsluitend om ‘de lagere inkomens 
of laag opgeleide burgers’ gaat.  
Welk probleem lossen we voor hen op?  
In het algemeen overziet de hulpvrager niet meer de feitelijke situatie waarin hij zich bevindt. Hierdoor 
ziet hij ook niet welke oplossing mogelijk is en hoe die bereikt kan worden. Inwoners die daartoe zelf 
niet (meer) in staat zijn, worden geholpen het overzicht terug te krijgen en oplossingen te zoeken. 
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Door een gezamenlijke analyse van de inkomsten en uitgaven kan mogelijk voorzien worden in 
aanvullende inkomsten (toeslagen, kwijtschelding etc.) en aanleren van vaardigheden zowel 
administratief, financieel en gedragsveranderingen. Daarbij wordt ook hulp uit de omgeving van de 
hulpvrager gemobiliseerd. Daarmee neemt hun kwetsbaarheid af en zelfredzaamheid toe.  
 
Voorbeelden van problemen waarbij geholpen wordt: 

• van complexe sociaal-juridische problemen tot hulp bij eenvoudige aanvragen. 
• te laag inkomen (ofwel doordat er een aantal componenten/voorzieningen niet zijn 

aangevraagd; ofwel doordat er beslag op ligt) of onbedoeld te veel (bijv. bij toeslagen). 
• niet kunnen rondkomen van het inkomen (door het niet kunnen budgetteren, geen inzicht 

hebben in financiën, psychosociale problematiek, hoge zorgkosten)  
• schulden (in alle soorten en maten; al dan niet problematisch). Bij problematische schulden 

wordt ondersteund richting een aanvraag Schulddienstverlening van de gemeente. 
• administratief geen overzicht, variërend van niet weten hoe, tot het niet meer openen van de 

post en soms zelfs een puinhoop (om wat voor reden dan ook) waardoor er in het geheel 
geen overzicht meer is. 

• niet begrijpen van formulieren en officiële brieven. 
• tekort aan vaardigheden, duurzaam aanpassen door nieuw gedrag aan te leren.   
• plotseling inkomensverlies (door bijv. scheiding, overlijden, ziekte, ontslag, verlies van 

toeslagen door uitstroom uit uitkering naar werk). 
De hulp kan zowel door de betrokken inwoner gevraagd worden als op verzoek van aanwezige 
begeleiders en hulpverleners (zoals Schulddienstverlening, RIBW, Vluchtelingenwerk, Startpunt) 
worden geboden. 
 
3. Wat willen we bereiken? 
 
Resultaat/effect Concreet doel indicatoren monitoring 
Inwoners met een 
minimuminkomen 
benutten de 
mogelijkheden voor 
financiële 
ondersteuning 
optimaal (14). 

Inwoners hebben inzicht in 
en overzicht van hun 
inkomen en uitgaven en 
ontvangen na een 
inkomenscheck alle 
toepasselijke 
inkomensvoorzieningen (niet 
te weinig maar ook niet te 
veel). 

Omvang gebruik 
(aantal en soort) 
Tevredenheid 
over 
toegankelijkheid, 
kwaliteit, nut en 
effect 
Mate van 
samenwerking 

Registratie, tellen en 
vertellen 
Klanttevredenheids-
onderzoek 
Maandelijkse 
netwerkbijeenkomst 
met casusbespreking 
met samenwerkende 
partners, waaronder 
De Woningstichting. 

Er wordt maatwerk 
verleend bij 
financiële 
problemen als 
regels 
tekortschieten (15). 

Relevante wet- en 
regelgeving wordt maximaal 
en creatief benut zodat de 
bedoeling van de regels 
gerealiseerd wordt 
(‘omgekeerde toets’) en de 
inwoner niet verder in de 
regels verstrikt raakt. 

Omvang gebruik 
(aantal en soort) 
Tevredenheid 
over 
toegankelijkheid, 
kwaliteit, nut en 
effect 
Mate van 
samenwerking 

Registratie, tellen en 
vertellen 
Klanttevredenheids-
onderzoek 
Maandelijkse 
netwerkbijeenkomst 
met casusbespreking 
met samenwerkende 
partners, waaronder 
De Woningstichting. 

Financieel 
kwetsbare inwoners 
krijgen 
ondersteuning om 
anders met geld te 
leren omgaan (16). 

Inwoners kunnen 
administreren, budgetteren, 
zijn zich bewust van hun 
financieel gedrag en leren 
nieuw gedrag aan. 
Waar nodig en mogelijk is er 
een steunend netwerk. 
Er is een vraaggericht 

Omvang gebruik 
(aantal en soort) 
Tevredenheid 
over 
toegankelijkheid, 
kwaliteit, nut en 
effect 
Mate van 

Registratie, tellen en 
vertellen 
Klanttevredenheids-
onderzoek 
Maandelijkse 
netwerkbijeenkomst 
met casusbespreking 
met samenwerkende 
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aanbod in de vorm van een 
groepsgerichte 
laagdrempelige 
budgetcursus. 

samenwerking partners, waaronder 
De Woningstichting. 

In samenwerking 
met formele en 
informele netwerken 
worden 
problematische 
schuldsituaties 
gesignaleerd, waar 
mogelijk voorkomen 
en waar nodig 
opgelost (17) 

Inwoners, hun netwerk en 
professionals weten de 
samenwerkende partners 
goed te vinden en 
benaderen hen met signalen. 
Er is vervolgens passende 
inzet van concrete hulp voor 
deze inwoners. Voor lichtere 
schulden is er een passende 
oplossing. Verergering ervan 
wordt door interventies 
voorkomen. Voor 
problematische schulden is 
er ondersteuning bij het 
toeleiden naar 
gespecialiseerde 
schulddienstverlening. 

Omvang gebruik 
(aantal en soort) 
Tevredenheid 
over 
toegankelijkheid, 
kwaliteit, nut en 
effect 
Mate van 
samenwerking 

Registratie, tellen en 
vertellen 
Klanttevredenheids-
onderzoek 
Maandelijkse 
netwerkbijeenkomst 
met casusbespreking 
met samenwerkende 
partners, waaronder 
De Woningstichting. 

 

4. Onderbouwing:  
 
Alle partners in dit deelplan dragen bij aan 
schuldpreventie en zijn gericht op het vroegtijdig 
signaleren en oplossen van financiële problemen. 
Het deelplan biedt vraaggerichte hulp; de hulpvrager 
zoekt zelf contact met de partners of komt daar door 
formele of informele organisaties en contacten in de 
eigen omgeving terecht. De hulp is laagdrempelig; 
professionals en vrijwilligers zijn eenvoudig te vinden 
via het Startpunt, of de eigen spreekkamer en 
kantoorfaciliteiten van de organisaties. De locaties 
zijn ook fysiek laagdrempelig en bieden voldoende 
mogelijkheden privacy, anonimiteit en respect voor 
de hulpvrager te borgen.  
Iedereen en dan ook écht iedereen kan bij ons aankloppen voor hulp. We doen het zo dat iedereen 
weet dat hij/zij welkom is en alle passende hulp krijgt; kort als het kan, lang als het moet om tot de 
afgesproken resultaten te komen. Professionals en vrijwilligers werken vanuit een vertrouwensrelatie 
met de hulpvrager. Als het kan helpen we in de ‘thuissituatie’. Zo kan de achtergrond van de 
hulpvraag goed gezien en besproken worden. Dichterbij de hulpvrager kunnen we niet komen.  
Het samenwerkingsverband op gebied van armoedebestrijding is een actieve kern in een breed 
zorgnetwerk. De partners kennen de Sociale kaart en hebben direct of indirect de juiste contacten om 
snel te kunnen schakelen als aanvullende hulp nodig is van formele of informele hulpverleners of uit 
de omgeving van de hulpvrager. Door de gezamenlijke bespreking van casussen blijven we scherp op 
mogelijke eigen verbeteringen of elders in de keten. Zo doen we geen dubbel werk, signaleren en 
communiceren leemtes en vullen die op. De samenwerking is gericht op het proces rondom 
problemen bij financiën. We maken verbinding met overige organisaties die materiële en immateriële 
steun kunnen geven. 
Partners in dit samenwerkingsverband en de keten erkennen elkaars kwaliteiten. Beroepskrachten en 
vrijwilligers vullen elkaar aan. Vrijwilligers, betrokken inwoners uit Wageningen, nemen hun 
verantwoordelijkheid en participeren in de zorg en investeren mee in hun Stad. 
Vrijwilligersorganisaties kunnen aanvullende hulp initiëren via hun zusterorganisaties en op verzoek 
van de samenwerkende professionals. 
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De landelijke organisaties achter onze partners staan borg voor opleiding en bijscholing waarmee 
flexibiliteit, kwaliteit en actualiteit van het zorgaanbod bewaakt wordt. Vrijwilligers worden begeleid 
door een professionele coördinator. Daarboven leren we van elkaar door intervisies, evalueren we 
onze activiteiten met de hulpvrager, en monitoren we de resultaten met behulp van kengetallen, 
landelijk en plaatselijk. De beroepsregistratie van Sociaal Raadslieden bij het Registerplein waarborgt 
de kwaliteit van hun dienstverlening door harde eisen te stellen aan de inhoud en frequentie van 
casuïstiekbesprekingen en bij- en nascholing. 
Gesignaleerde behoeften, nieuwe inzichten in het sociaal domein, goede voorbeelden van elders 
worden besproken, onderzocht op haalbaarheid en waar mogelijk uitgewerkt in realistische plannen. 
Ook als regels tegen lijken te zitten gaan we voor ‘oplossen’ en niet voor ‘doorschuiven’! Dan doet  en 
telt de inwoner weer mee, omdat er weer overzicht is, uitwegen voor de problemen zijn gevonden, en 
vertrouwen in de omgeving en de toekomst is. We doen het gratis, maar niet voor niets! 
 
5. Aanpak  
 
De bestaande samenwerking wordt voortgezet en versterkt. De partners werken vraaggericht, en 
leveren samen een breed zorgaanbod dat de diverse niveaus en fasen rondom schuldenproblematiek 
omvat. De diversiteit aan partners zorgt voor verschillende aangrijpingspunten met de Wageningse 
samenleving. Hierdoor kunnen problemen via verschillende kanalen vroegtijdig gesignaleerd en 
opgepakt worden. De verscheidenheid in organisaties zorgt er ook voor dat de pool van vrijwilligers 
groter is. Dit is van belang omdat de vraag groter is dan het aanbod. 
 
In onderstaande tabel beschrijven we onze kernwaarden: 
 
  Doelgroep 

criteria 
Doel  
Dienstverlening 

Taken  Aanpak en  
Werkwijze 

Onderscheiden
de kracht 

SR Kwetsbare 
burgers die te 
weinig kennis 
en 
vaardigheden 
hebben om hun 
belangen te 
behartigen, 
veelal met een 
laag inkomen. 

Zorgen dat 
burgers gebruik 
maken van hun 
rechten en 
voldoen aan 
hun plichten. 
Herstel van 
inkomen, zodat 
inwoners weer 
mee kunnen 
doen. 
Tegengaan van 
armoede en 
schulden.  

Verstrekken van 
informatie en 
advies en het 
bieden van 
concrete 
hulp  op sociaal-
juridisch en 
financieel 
terrein.  
Bieden van 
consult. 
Uitvoeren van 
signaleringstaak
. 

Vraag- en 
oplossingsgeric
ht handelen. Na 
inventarisatie en 
analyse voeren 
ze een plan van 
aanpak uit, vaak 
in 
samenwerking 
met derden, 
afgestemd op 
de 
mogelijkheden 
van de klant. 

Zien onderlinge 
samenhang van 
wet- en 
regelgeving en 
beschikken over 
noodzakelijke 
specialistische 
kennis om 
complexe 
problemen snel 
en deskundig 
aan te pakken. 
Hebben directe 
toegang tot 
overheidsinstant
ies en zijn 
Toeslagen  
ServicePunt.  

In 
onderzoek: 
Humanitas 
 ISOFA 

Inwoners die 
structurele 
begeleiding 
nodig hebben 
bij het 
onderhouden 
van de 
thuisadministrati
e. 

Ondersteunen 
van cliënten die 
hun eigen 
administratie 
niet (meer) op 
orde kunnen 
houden en het 
vergroten van 
hun 
zelfredzaamhei
d. 

De 
(achterstallige) 
administratie op 
orde maken en 
houden, helpen 
bij het invullen 
van formulieren 
en met cliënten 
meegaan naar 
instanties 
wanneer dit 
nodig is. 

Door middel van 
periodieke 
huisbezoeken 
maken 
vrijwilligers 
samen met de 
cliënten de 
administratie op 
orde en 
onderhouden zij 
deze. 

 

HU-TA Mensen die 
voor een 

De cliënten 
leren om 

Het op orde 
brengen en 

Er wordt in een 
zo kort 

Humanitas heeft 
verschillende 
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kortere  periode 
(maximaal 1 
jaar) hulp nodig 
hebben bij de 
thuisadministrati
e. 

zelfstandig de 
administratie te 
voeren en 
gebruik te 
maken van de 
voorzieningen 
die voor hen 
bedoeld zijn. 

houden van de 
thuisadministrati
e en 
ondersteunen 
bij een 
aanvraag 
richting 
schuldhulpverle
ning. 

mogelijke 
periode 
geprobeerd 
cliënten te leren 
hoe zij 
zelfstandig hun 
administratie 
kunnen voeren. 

projecten die 
zich richten op 
het meedoen in 
de 
maatschappij. 
Zo bouwt de 
cliënt een groter 
netwerk op dat 
kan helpen 
wanneer er zich 
(weer) 
problemen 
voordoen. 

SHM Gemotiveerde 
inwoners die in 
de 
schuldsanering 
zitten of 
dreigen te 
komen en 
budgetbegeleidi
ng nodig 
hebben. 

Hulpvrager krijgt 
financiële 
zelfredzaamheid 
en vrijheid. 
Voorkomen van 
terugval 
bijvoorbeeld door 
nazorg en goed 
gebruik van 
voorzieningen.. 

Het leren van 
administreren, 
budgetteren, en 
begeleiding bij 
noodzakelijke 
gedragsverand
ering, zo nodig 
met hulp van 
het netwerk van 
hulpvrager. 

De coördinator 
koppelt een 
vrijwilliger aan 
de hulpvrager. 
Samen stellen 
ze een plan van 
aanpak op. De 
regie blijft bij de 
hulpvrager. 
Thuis- hulp 
totdat 
hulpvrager en 
begeleider 
vinden dat het 
afgesproken 
resultaat is 
bereikt. 

Vrijwilligers 
krijgen een 3 
daagse 
opleiding en 
certificaat. 
Jaarlijks 
bijscholing en 
hercertificatie.  
Werkboek per 
hulpvrager met 
o.a. checklist 
samenwerking 
professionals. 
Coördinator 
opgeleid 
financiële 
hulpverlening. 
ISOFA krijgt  
Ondersteuning 
Landelijke 
Vereniging 
SchuldHulpMaat
je 

MW SO Inwoners van 
Wageningen 
met vragen op 
financieel 
gebied.  Specifi
eke aandacht 
voor inwoners 
met 
meervoudige 
problemen en 
inwoners die 
zelf geen hulp 
zoeken. 
 

Doel is dat de 
zelfredzaamheid 
van de burger is 
toegenomen 
en/of dat er een 
steunend 
netwerk 
georganiseerd is. 
 

Begeleiden 
naar 
formele/informe
le zorg, 
casemanagem
ent en 
kortdurende 
psychosociale 
begeleiding 
gericht op 
empowerment. 
Het zorgen 
voor een 
steunend 
netwerk en het 
aanleren van 
vaardigheden. 

Er wordt met de 
cliënt een 
hulpverleningsp
lan opgesteld. 
Er zijn zowel 
preventieve als 
curatieve 
interventies. 
Individuele 
gezinsbegeleidi
ng en 
groepsgerichte 
aanpak van 
hulpvragen is 
ook mogelijk. 

MW vervult een 
belangrijke rol in 
het begeleiden 
van cliënten 
naar 
schuldhulpverle
ning en bij 
nazorg. De 
problemen/hulpv
ragen binnen 
een 
cliëntsysteem 
worden integraal 
opgepakt. 
Expertise voor 
specifieke 
doelgroepen: 
zorgwekkende 
zorgmijders. 

 
Humanitas en ISOFA onderzoeken hoe hulp geboden kan worden aan inwoners die langdurig en 
structurele hulp nodig hebben om hun thuisadministratie op orde te houden en gebruik te maken van 
voorzieningen waar ze recht op hebben.  
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Het is de nadrukkelijke wens van de partners dat de goede samenwerking met de Woningstichting en 
(deelname) door Maatschappelijk Werk Solidez behouden blijft en waar mogelijk  wordt uitgebreid. 
De Woningstichting participeert vanuit haar sociale doelstellingen maar is tegelijkertijd ook 
belanghebbende bij de aangeboden hulp. Vanuit die sociale rol worden ook eigen initiatieven 
genomen om financiële problemen bij huurders te voorkomen en op te lossen. Daarbij kunnen 
partners uit het overleg worden ingeschakeld. Partners blijven door deze deelname ook scherp op 
adequate dienstverlening. De Woningstichting neemt voor eigen rekening deel aan het overleg. De 
vertegenwoordiger van de Woningstichting is gekozen als onafhankelijk voorzitter van het 
samenwerkingsverband. 
 
We willen de ingezette samenwerking in de keten ‘De Wageningse route bij Financiële Problemen’ 
nog beter begaanbaar maken. Dat is goed voor hulpvragers en de Stad. De samenwerking van 
vrijwilligers(organisaties) en professionals is complementair en biedt gemotiveerde inwoners ook de 
kans te participeren in de hulp. 
 
We hebben al voorstellen voor verbetering (intern) in bespreking: 
 
Nieuwe activiteiten verder uitgewerkt in ontwikkeltafels (volgorde is voorgestelde prioriteit). 
1. Budgetcursus (laagdrempelig, groepsgericht, preventief) met speciale aandacht voor onder meer 

inwoners die uitstromen uit schuldsaneringstrajecten, statushouders, deelnemers aan 
Voedselbank, Kledingbank en Speelgoedbank, inwoners met (plotseling) verlaagd 
inkomen;  Workshops hierop aanvullend (informatief en interactief) met thema’s naar behoefte, 
zoals over ‘aanvullende inkomensondersteuning’, budget-slimme kinderfeestjes, -maaltijden, etc. 
Laagdrempelige, informele inloop creëren in Wageningen (met koffie en praatje, uitwisselen 
ideeën en acties, waarbij deelnemers direct geholpen kunnen worden en die ook een rol kunnen 
hebben bij het opzetten en begeleiden van de inloop); 

2. Uitbouw samenwerking met Vluchtelingenwerk Wageningen (t.b.v. nieuwkomers), Voedselbank 
en Kledingbank, uitwerken aanbod, afspraken over overdracht, e.d. 

3. onderzoek hoe vroegsignalering versterkt kan worden (scholen, opleidingen, (sport)clubs,  in 
combinatie met ontwikkelen aanvullende (materiële) hulp (ten behoeve van kinderen, jongeren. 

Oriëntatie bij bovenstaande nieuwe activiteiten heeft al geleerd dat ook partners buiten de categorie 
‘Vraaggerichte hulp en ondersteuning’ gezocht moeten worden en er kansen kunnen zijn op subsidies 
uit particuliere fondsen. Zo nodig moet voor sub-doelgroepen ook de werving en opleiding van 
vrijwilligers worden aangepast. De samenwerking met andere partijen willen we per project regelen. 
Daarmee kan het noodzakelijke overleg en de verdeling van werkzaamheden en 
verantwoordelijkheden het beste beschreven worden. Er zijn nauwelijks mogelijkheden de 
verkenningen met de huidige budgetten verder uit te breiden. Een uitwerking van de voorgestelde 
innovaties is te vinden in bijlage I. 
Welke instrumenten gaan we gebruiken? 
We zetten gescreende, gemotiveerde en goed getrainde vrijwilligers in, die kunnen terugvallen op een 
professionele coördinator, intervisie en scholing. Verder wordt gebruik gemaakt van de specialistische 
expertise van Sociaal Raadslieden, die beroeps geregistreerd zijn en die werken vanuit hun 
beroepscode. 
 
Voedselbank en Kledingbank  
Nadat de beoordeling van het uitvoeringsplan met de gemeente was besproken, werd vastgesteld dat 
de activiteiten van twee organisaties te weten ‘Voedselbank Neder-Veluwe e.o.’ en ‘Kledingbank 
Wageningen’ beter zouden passen in de categorie Vraaggerichte hulp en ondersteuning en meer 
specifiek in het deelplan ‘Voorkomen van schulden en armoede’. Om deze reden zijn de Voedselbank 
en de Kledingbank in een laat stadium aan dit deelplan toegevoegd en is de volgende tekst van deze 
organisaties (uit hun oorspronkelijke canvas) als aanvulling. Op dit deelplan opgenomen. 
 
“In Wageningen leven mensen onder/rond de armoedegrens. Er is ondersteuning nodig bij de 
primaire levensbehoeften zoals voedsel en kleding. Daarmee verminderen we de dagelijkse zorgen, 
dragen bij aan welzijn ( voeding),  zelfrespect  (verzorgde kleding), plezier en ontwikkeling (speelgoed 
en boeken). Hierdoor neemt  het isolement van mensen en kinderen af. Zij kunnen sociaal meedoen 
ook bij verjaardagen en feestdagen. 
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De organisaties werken uitsluitend met vrijwilligers en met gratis verkregen materiaal ( waarmee we 
verspilling tegen gaan en ook een bijdrage aan het milieu leveren). Geld is alleen nodig voor de 
onvermijdelijke kosten zoals huisvesting en voor de Voedselbank ook voor transport en koeling van 
levensmiddelen. 
Samenwerking met hulpverleners is nodig om de structurele problemen van de mensen op te lossen, 
wij verlenen “noodhulp”. Heel belangrijk is het om mensen met financiële problemen (bijv. 
betalingsachterstanden bij de huur) zo vroeg mogelijk te melden en mensen te verwijzen wanneer de 
problemen nog klein zijn. Structurele samenwerking met en tussen hulpverleners kan nog beter. 
Jaarlijks helpen deze organisaties in Wageningen elk 200 tot 300 mensen, de klantenkringen 
overlappen gedeeltelijk. Het succes van de aanpak blijkt uit het feit dat veel mensen de weg naar 
de  Voedselbank of Kledingbank weten te vinden en dat veel klanten minder dan een jaar hulp nodig 
hebben van de Voedselbank.” 
 
6. Organisatie  
 
SR werkt vanuit het Palet, een centraal punt in de stad. Burgers zijn hiervan goed op de hoogte. Dat 
het Startpunt ook in het Palet is gevestigd, geeft extra waarde aan deze locatie (wederzijdse 
verwijzingen, consultaties, korte lijntjes). De sociaal raadslieden gebruiken hier twee volledig 
geoutilleerde werk/spreekkamers. 
 
Vrijwilligers van Humanitas en Isofa komen bij de hulpvragers thuis. Beroepskrachten werken vanuit 
een kantoor waar ook inloop is voor vrijwilligers en waar de intervisie, vergadering en bijscholing 
plaatsvindt. Incidenteel vinden ondersteuningstrajecten op kantoor plaats. 
 
Wij gaan er vanuit dat we een omschreven subgroep kunnen zijn binnen het Samenwerkingsverband 
‘Vraaggerichte hulp en ondersteuning’ En dat onze activiteiten een integraal onderdeel kunnen zijn 
van de aanbesteding. De partners de samenwerking vertrouwen er op dat er in goed overleg een 
oplossing komt voor de verdeling van verantwoordelijkheden en daarmee deelname aan de leiding 
van het thema.  
 
Het samenwerkingsverband is gemotiveerd en toegerust om de bestaande samenwerking voort te 
zetten en te versterken. Beroepskrachten en vrijwilligers werken samen. De partners werken 
vraaggericht, en leveren samen een breed zorgaanbod dat de diverse niveaus en fasen rondom 
schuldenproblematiek omvat. De diversiteit aan partners zorgt voor verschillende aangrijpingspunten 
met de Wageningse samenleving. Hierdoor kunnen problemen via verschillende kanalen vroegtijdig 
gesignaleerd en opgepakt worden. De verscheidenheid in organisaties zorgt er ook voor dat de pool 
van vrijwilligers groter is. Dit is van belang omdat de vraag groter is dan het aanbod. 
Uitvoerenden die Hulp bij het Huishouden bieden, hebben een niet te onderschatten signalerende 
functie. Via het Startpunt of door rechtstreekse verwijzing kan hulp vanuit Samen Wageningen 
worden ingeschakeld. Er is  een verbinding met De Woningstichting. 
In de uitvoering willen we verbinding maken met meedoen en ontmoeten/verbinden. De 
samenwerkende partijen ondersteunen het proces rondom armoedebestrijding. In samenwerking met 
partners in andere categorieën kan er ook gewerkt worden aan materiële en immateriële steun zoals 
(niet uitputtend) kledingbank, voedselbank, speelgoedbank, stichting noodfonds, stichting present, 
etc. De samenwerking wat betreft doorverwijzen en ondersteuning kan beide kanten opgaan. Het is 
belangrijk dat we elkaar weten te vinden. Een van de mogelijkheden is communicatie via het 
Startpunt. 
  



7 

7. Budget/begroting 
 
BASISINFRASTRUCTUUR 

Activiteit / interventie Organisatie Totaal 

 Sociaal Raadslieden Solidez €169.275 
 

Thuisadministratie Humanitas  € 48.000 

SchuldHulpMaatjes ISOFA € 30.000 

Leren administreren HUM-TA 
ISOFA 

 €30.000 

Voedselbank en kledingbank Voedselbank 
Kledingbank 

€ 10.000 

Totaal € 287.285 

UIT FONDS SAMEN WAGENINGEN 

Maatschappelijk werk training budgetbeheer 
groepsgericht 

Solidez AMW € 10.000 

Financiële begeleiding voor Statushouders VWON € 6.500 

Totaal  
 

€16.500 
 
 
 
 


