PROJECTPLAN INTEGRALE ARMOEDEAANPAK.
Arme Kant van Fryslan.
Keetwaltje 1
8921 EV Leeuwarden
Tel: 058-2139992
e-mail: fsu@fsufriesland.nl
Inleiding
De Arme Kant van Fryslan is een provinciaal platform dat zich inzet voor het bestrijden van
armoede in Fryslan. In de werkgroep nemen organisaties deel waarin voornamelijk
vrijwilligers actief zijn: maatschappelijk activeringswerk Protestantse Kerk Nederland,
maatschappelijk activeringswerk Rooms Katholieke Kerk ‘Solidair Friesland’, Fries
Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden FSU, vakcentrales FNV en CNV, FNV
Bondgenoten, Humanitas en plaatselijke/regionale Arme Kant groepen.
De Arme Kant van Fryslân is bij uitstek een netwerkorganisatie. Hij mobiliseert honderden
vrijwilligers die op lokaal, regionaal en provinciaal niveau actief zijn.
Doelstelling project:
De hoofddoelstelling van het project is het vergroten van de handelingsvaardigheid en
mondigheid van burgers in armoedeproblemen: van slachtoffer naar onderhandelaar! Dat
gebeurt door versterking van het vermogen om zelf de problemen op te kunnen lossen en niet
zo afhankelijk te zijn van dienstverleners en beoordelaars.
De nevendoelstellingen zijn: * Een daadwerkelijke verbetering van de materiele en
immateriële positie van Friese burgers die in armoede leven of dreigen te raken. * Het
vergroten van het bereik van Friese burgers in armoedeproblemen door een gerichte,
persoonlijke benadering van deze burgers in hun woon- en leefomgeving. * Een effectieve
samenwerking tussen lokale vrijwilligersorganisaties om gezamenlijk de armoedeproblemen
te lijf te gaan. * Aansluiting bij het lokale Wmo-beleid, waarin de participatie van alle burgers
centraal staat.
De uitvoering
De Arme Kant voert een driejarig project uit om lokale vrijwilligersorganisaties een integrale
armoedeaanpak in 9 regio’s in Fryslan te laten ontwikkelen. De indeling in regio’s is
grotendeels gebaseerd op de werkgebieden van de (inter)gemeentelijke diensten Sociale
Zaken: Noord-West, Zuid-West, Oost- en Weststellingwerf; Heerenveen,
Smallingerland/Opsterland, Noord-Oost, Boarnsterhim, Tytsjerksteradiel en Leeuwarden.
De vrijwilligers treden op in verschillende rollen: als adviseur Sociale Voorzieningen,
hulpverlener, persoonlijke coach, begeleider, voorlichter en belangenbehartiger van Friese
burgers in armoedeproblemen. Ze zullen veel op huisbezoek gaan. De steun is zeer
laagdrempelig en beperkt zich niet tot het geven van informatie en advies. Belangrijk is juist
dat ook persoonlijke begeleiding wordt geboden: helpen bij het aanvragen van voorzieningen
en met het contact leggen met instanties, meegaan naar die instanties, mee bewaken of
procedures zorgvuldig en helder verlopen. Wegwijs en weerbaar maken is daarbij het parool!
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De vrijwilligers zijn in veel gevallen ervaringsdeskundig omdat ze zelf in een
uitkeringssituatie zitten of hebben gezeten. Ze bieden steun zonder proceduredrempels en
trekken veel tijd uit voor de ondersteuning. Ze onderscheiden zich daarmee nadrukkelijk van
de professionele hulpverleners.
Beoogde resultaten
De Arme Kant van Fryslan wil na 3 jaar de volgende resultaten bereikt hebben:
 Het probleemoplossend vermogen van personen in armoedesituaties is vergroot: de
personen zijn in staat om zelf stappen te ondernemen om de eigen situatie te
verbeteren.
 Het niet-gebruik van inkomensondersteunende voorzieningen is met minstens 30%
ten opzichte van de cijfers in de 0-meting van Partoer teruggebracht.
 Minstens honderd vrijwilligers zijn via 9 trainingsbijeenkomsten geschoold om
effectief op te kunnen treden als hulpverlener, persoonlijke begeleider en
belangenbehartiger.
 Er zijn 9 lokale overeenkomsten tussen vrijwilligersorganisaties afgesloten over de
gezamenlijke armoedeaanpak.
 Er functioneren 9 lokale meldpunten voor de signalering: op grond van
binnengekomen signalen worden vrijwilligers ingeschakeld die op huisbezoek gaan.
 Er is een effectieve afstemming en kwaliteitsverhoging van de cliëntondersteunende
instrumenten en voorzieningen van de vrijwilligersorganisaties, gebaseerd op het
leveren van persoonlijk maatwerk.
 Er is een overeenkomst tussen provinciale organisaties: provinciaal Pact waarin de
bijdragen per organisatie worden vastgelegd.
Het project kan uitgevoerd worden dank zij de financiële steun van de provincie Fryslan. Op
advies van de Taskforce Armoedebestrijding heeft Gedeputeerde Staten een subsidie
toegekend van € 240.000,-.
Leeuwarden,
september 2008.
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