PLAN VAN AANPAK
PROJECT ARMOEDEBESTRIJDING IN SKARSTERLAN
2009.
Initiatiefgroep ‘Armoede te lijf!’:
* Vereniging VerSus, waarin aangesloten: Vrouwenbond FNV, ANBO Skarsterlan, KBO
Joure, PCOB Skarsterlan, OSS (samenwerkende ouderenbonden), diaconale werkgroep
Solidair Joure en Werkgroep Uitkeringsgerechtigden en Gehandicapten Skarsterlan.
* Humanitas.
De initiatiefgroep wil een bijdrage leveren in de aanpak van de gemeente “Meedoen en
kansen krijgen”.
Probleemstelling armoede in Skarsterlan
Beperkt bereik
Het bereik van mensen in (dreigende) armoede is beperkt: het zijn vooral de
bijstandsgerechtigden die bereikt worden omdat de gemeente hen kent. Andere
uitkeringsgerechtigden, ouderen en werknemers met minimumloon vallen vaak buiten de boot
omdat ze niet rechtstreeks benaderd worden met informatie over de inkomensondersteunende
voorzieningen en verdere hulp. Algemene papieren informatie, zoals publicaties in de Jouster
Courant en brochures, blijkt niet het gewenste effect te hebben: het niet-gebruik van
inkomensondersteunende voorzieningen blijft hoog. Uitdaging is vooral hoe de mensen met
armoedeproblemen persoonlijk bereikt kunnen worden.
Hulp is versnipperd en te veel loketgericht
Hulpverleners werken nogal ‘s langs elkaar heen, veel organisaties kennen elkaar nauwelijks,
er is geen brede samenhang, de aanpak – zoals van het sociale team - is vaak gericht op
bepaalde risicogroepen (zoals dak/thuislozen en alcohol/drugsverslaafden). Bovendien wordt
hulp vooral aangeboden in de vorm van centrale spreekuren of loketten waar de mensen naar
toe moeten komen. Dat levert voor een deel van de burgers fikse drempels op.
Rondkomen zonder schulden
Opvallend is dat veel armoedeaanpak gericht is op schuldhulpverlening. Armoede is echter
niet hetzelfde als het hebben van schulden! Integendeel, de meeste personen met een
minimuminkomen maken geen schulden en willen zien rond te komen door zich veel
basisuitgaven (kleding, voeding) te ontzeggen.
Opeenstapeling problemen
Kenmerkend is dat het vaak gaat om een opeenstapeling van problemen. Naast de materiele
gevolgen zijn er dan ook ingrijpende immateriële gevolgen, zoals sociale uitsluiting. Mensen
in armoede doen steeds minder mee in de samenleving, ze staan aan de kant en komen terecht
in een isolement.
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Doelstelling project:
De hoofddoelstelling van het project is het vergroten van de bekendheid van
inkomenssteun en het vergroten van het gebruik ervan.
De nevendoelstellingen zijn:
* Een effectieve samenwerking tussen lokale vrijwilligersorganisaties om gezamenlijk de
armoedeproblemen te lijf te gaan volgens het motto “Eenheid in verscheidenheid”.
* Aansluiting bij het lokale Wmo-beleid, waarin de participatie van alle burgers centraal staat.
* De burgers zo helpen dat ze mondiger worden, meer initiatief nemen en in staat zijn
om een volgende keer zelf formulieren aan te vragen en in te vullen.
De uitvoering
De initiatiefgroep voert een eenjarig project uit om lokale vrijwilligersorganisaties een
integrale armoedeaanpak te laten ontwikkelen.
Het Plan van Aanpak wordt uitgevoerd in het jaar 2009 en bevat de volgende activiteiten:
 Er worden 8 artikelen over inkomensondersteunende voorzieningen gemaakt.
Kenmerk van de artikelen is dat ze geschreven worden vanuit de situatie en beleving
van de mensen met een minimuminkomen. Vanaf januari 2009 wordt elke maand een
artikel breed gepubliceerd in allerlei bladen in de gemeente Skarsterlan, zoals
verenigingsbladen, bladen van de ouderenbonden, kerkbladen, het blad van de
huurdersvereniging, de huis-aan-huis editie van de Jouster Courant. De initiatiefgroep
zal een lijst samenstellen aan de hand van informatie in de gemeentegids. Begin
september wordt het eerste artikel aangeboden aan de redacties. In een begeleidende
brief wordt de bedoeling van het project aangegeven en gevraagd om de artikelen te
plaatsen.
 In het voorjaar 2009 wordt een openbare voorlichtingsbijeenkomst over de
inkomensondersteunende voorzieningen gehouden. De bijeenkomst zal aangekondigd
worden in de artikelen, in aparte publicaties, via de lokale media en via ruim
verspreide posters. De bijeenkomst vindt plaats in het verenigingsgebouw van “In de
Vrijloop”, ’s avonds van 19.30 tot 21.30 uur. In het najaar 2009 volgt een tweede
voorlichtingsbijeenkomst.
 De initiatiefgroep zal een Kanskaart (gebaseerd op de kaart van het FSU) laten
drukken in een oplage van 5.000 stuks. Op de Kanskaart staat een kort overzicht van
de belangrijkste inkomensondersteunende regelingen (zie bijlage) en de gegevens
waar men advies en hulp kan krijgen (het spreekuur van VerSus). De kaart wordt door
de organisaties ruim verspreid. In de Zuiderveldwijk zal de Kanskaart huis aan huis
verspreid worden. De initiatiefgroep wil met de wijkvereniging afspreken om de
Kanskaart in te vouwen in de wijkkrant.
 De spreekuurhouders van VerSus zullen de mensen opvangen en helpen die
inkomensondersteunende regelingen willen aanvragen. Dat gebeurt in het spreekuur
aan de Zijl in Joure, maar de spreekuurhouders kunnen de mensen ook thuis bezoeken.
Het team van spreekuurhouders krijgt versterking van vrijwilligers die speciaal voor
het huisbezoek ingeschakeld kunnen worden. Het gaat om vrijwilligers uit onder
andere de diakonieen, caritas en thuisadministratie van Humanitas.
 De vrijwilligers die op huisbezoek gaan krijgen een cursus/training in Joure
aangeboden. De cursus/training gaat in op kennis van de regelingen, gespreksvoering
en effectieve doorverwijzing en wordt verzorgd door het FSU.
De vrijwilligers van de samenwerkende organisaties treden op in verschillende rollen: als
adviseur, hulpverlener, begeleider, voorlichter en belangenbehartiger. De steun is zeer
laagdrempelig en beperkt zich niet tot het geven van informatie en advies. Belangrijk is juist
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dat ook persoonlijke begeleiding wordt geboden: hulp bij het invullen van formulieren, het
samen opsporen op welke voorzieningen een beroep gedaan kan worden, helpen bij het weer
op orde brengen van de thuisadministratie, begeleiders die meegaan naar instanties,
belastingservice, voorlichting (persoonlijk, maar ook via openbare bijeenkomsten), hulp bij
het budgetteren. Basis vormen de al bestaande voorzieningen voor informatie, advies en
ondersteuning van de organisaties.

BEGROTING
De totale kosten voor organisatie en uitvoering van het project worden begroot op € 10.000,







reiskosten vrijwilligers
kosten organisatie/overhead
kosten vervaardigen reeks artikelen
kosten 2 lokale voorlichtingsbijeenkomsten
kosten kopiëren, verzending stukken,
kosten scholing en training vrijwilligers
kosten publiciteit (posters, vormgeving en
druk Kanskaarten
Totaal

€
€
€
€
€
€

1.000,1.000,1.000,1.000,1.000, 2.000,-

€ 3.000,€ 10.000,-

Joure, juni 2008.
Initiatiefgroep ‘Armoede te lijf!’
p/a VerSUS
Prins Bernhardlaan 96
8501 JK Joure.
Tel: 0513-415298.
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