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Betreft: Concept Plan van Aanpak armoedebestrijding

Beste Julia,
Op 20 augustus jl. heeft de Adviesraad Sociaal Domein Alblasserdam het Concept Plan van
Aanpak armoedebestrijding Alblasserdam 2018/2019 besproken. Hieronder tref je onze
reactie aan.
Concreet
We adviseren je allereerst om het Plan van Aanpak concreter te maken. We vinden het wat
vaag geformuleerd. Bijvoorbeeld bij punt 1 op pagina 1: “Zij er alles aan willen doen…”.
De twee punten vormen een mooie missie, maar ‘alles’ is vaag. Wat wordt er concreet
gedaan? Formuleer het SMART dan kun je na afloop van de subsidie nagaan of de doelen
daadwerkelijk bereikt zijn. Ook het woord ‘innovatief’ (eerste zin, 4de alinea) is vaag. Wat
moeten we ons hierbij voorstellen?
Overigens fijn dat de gemeente Alblasserdam subsidie heeft gekregen. We adviseren om het
bedrag te noemen. Het maakt nogal wat uit of het om een bedrag gaat van € 1.000,- of
€ 100.000,-. Is het bedrag eenmalig en wordt de 24 uur uitvoering hier ook van betaald?
Gaat dit dan ‘ten koste van’ het hulpaanbod?
Partijen/convenantpartners
Bij de thema’s zien we onder het kopje ‘Wie’ de namen staan van bijvoorbeeld
convenantpartners. We zijn van mening dat zij zeker een rol moeten spelen bij de
verschillende thema’s. We vragen ons af of zij dit zondermeer oppakken of krijgen zij hier
budget voor? De ene convenantpartner zal het er makkelijk bij kunnen doen dan de andere.
We missen in het rijtje de Sociaal Raadslieden, de SWA en de verloskundigen. En tot slot
wie maken deel uit van de werkgroep financiën?
Thema 1: Preventie & vroegsignalering
We vinden dit een heel goed thema. Je geeft aan dat je een overzicht wilt maken van de
beschikbare cijfers. Heel belangrijk want dan weet je waar je het over hebt, maar meteen ook
erg lastig want waar baseer je je op? Een groep mensen leeft in armoede maar die kunnen
we moeilijk bereiken. De Sociaal Raadslieden bereiken in ieder geval een groep. Zij hebben
een overzichtelijke quick scan gemaakt van de minimaregelingen1. Volgens ons is dit een
heel goed hulpmiddel en voordoet in een grote behoefte.
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https://stichtingwelzijnalblasserdam.weebly.com/uploads/7/3/3/5/73354705/quick_scan_formulier_versie_20
18.pdf (quick scan tot pensioengerechtigde leeftijd) en
https://stichtingwelzijnalblasserdam.weebly.com/uploads/7/3/3/5/73354705/quick_scan_formulier_versie_20
18_shb.pdf (quick scan vanaf pensioengerechtigde leeftijd).
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Onder punt 3 van thema 1 geef je aan dat je wenselijke regelingen in beeld wilt brengen. Kun
je aangeven waar deze keuze op gebaseerd is?
Thema 2: Participeren
We vinden het resultaat bij dit thema wat vaag. Goede samenwerking is zeker erg belangrijk.
We stellen voor om een factsheet te maken waarin wordt aangegeven ‘welke partij wat doet’,
met de contactgegevens. Daarnaast adviseren we om te investeren in netwerkbijeenkomsten: elkaar persoonlijk spreken levert meer op dan nieuwsbrieven. De
netwerkbijeenkomsten en de bijeenkomst met alle partijen (punt 2 en 5) kun je wat ons
betreft samenvoegen.
Punt 3 bij dit thema is voor ons niet duidelijk. Wat zou je convenantpartners nog willen leren?
Bij punt 4 staat dat de scholen betrokken worden bij de keten. We zijn het hier mee eens. We
adviseren om de intern begeleiders er expliciet bij te betrekken. Zij zijn een belangrijke partij
voor het signaleren van armoede.
Thema 3: Ontmoeten
Ook het resultaat bij thema 3 vinden we vaag. Wat moeten we ons voorstellen bij de
activiteiten en met welk doel worden die georganiseerd? Wie zijn de betrokken partijen?
Hoe kom je aan ouders/kinderen (punt 2) en wie bepaalt dat ouders/kinderen ‘mee mogen
doen’?
Thema 4: Hulpverlening & ondersteuning
Je geeft hier als resultaat: ‘de nieuwe werkwijze is ingevoerd’. Voor ons is het niet duidelijk
welke werkwijze je bedoelt en om wat voor leerproces het gaat. Ook de uitvoering van de 25
casussen is niet duidelijk. Wat wordt er gedaan? Zorgen dat mensen uiteindelijk uit de
schulden komen?
Wat ons betreft horen de punten 2 en 3 hier niet thuis. Het gaat om administratieve taken.
Zeker wel belangrijk, je zou ze apart onder de thema’s kunnen opnemen.
Graag ziet de adviesraad je reactie tegemoet en we willen zeker met je meedenken bij de
uitwerking van het Plan van Aanpak.
Met vriendelijke groet,
Namens de Adviesraad Sociaal Domein,

R.J. de Folter
Voorzitter
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