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Leeswijzer
We beginnen deze kadernota met een voorgesprek 

van Denise Bosma (ervaringsdeskundige), Gerrit 

Koops (vrijwilliger Diaconaal platform en Formulieren 

Adviespunt) en Arjan Kampman (wethouder Werk en 

Inkomen). Wat zij vertellen is bijzonder. Bijvoorbeeld 

dat honderden mensen die gebruik maken van onze 

inkomensondersteuning en schuldhulpverlening aan 

deze nota hebben meegewerkt. 

Daarna kunt u de samenvatting lezen, voor een globaal 

beeld van de nota. Van hieruit kunt u ook doorklikken 

naar meer informatie over een bepaald onderwerp. 

De quotes in dit document zijn van 

ervaringsdeskundigen uit Enschede. De namen zijn 

geingeerd, maar de echte namen zijn bekend bij de 
afdeling Communicatie.

Covid-19
Ook de huidige Covid-19 crisis zal diepe sporen 

nalaten, zowel maatschappelijk als economisch. 

Zoals het nu lijkt, kunnen we verwachten dat 

meer mensen een beroep gaan doen op onze 

voorzieningen. Hoeveel mensen dat zullen zijn 

is nog niet te voorspellen. Het is ook nog te 

vroeg om deze nota aan te passen op de 

gevolgen die Covid-19 gaat hebben.  

Daarom vindt u in deze nota de pre-Covid-19 

cijfers en prognoses, maar we verwachten dat 

deze nog (sterk) zullen veranderen. We volgen 

de ontwikkelingen nauwlettend en houden u op 

de hoogte.
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Even voorstellen

Voorgesprek
‘We praten met de mensen om wie het gaat’

Denise Bosma
    kon jarenlang moeilijk rondkomen.

    werkt nu voor Ixta Noa als 

ervaringsdeskundige, onder andere op 

het gebied van mensen die psychisch 

kwetsbaar zijn en/of in armoede leven.

     is voorvechter van praten mét (in plaats van 

praten óver) de mensen over wie het gaat. 

‘Ik dacht altijd dat het aan mij lag dat ik haast 

niet kon rondkomen. Totdat ik iemand van 

het Nibud aan een zaal hoorde uitleggen: 

‘Rondkomen van 120% van het Wettelijk 

sociaal minimum is mogelijk inderdaad…

míts je alle beschikbare regelingen krijgt, 

heel goed met geld kan omgaan en geen 

grote, onvermijdbare uitgaven hebt. Het is 

gewoonweg heel erg moeilijk’.’

Gerrit Koops
    werd binnen de kerk opgeleid om mensen 

te helpen (als diaken).

    werkte tot zijn pensioen in machine-

onderhoud en wilde nu iets heel anders 

doen met zijn tijd.

    is nu vrijwilliger voor het Diaconaal Platform 

Enschede en het Formulieren Adviespunt.

‘Ik zie veel mensen die geld laten liggen, uit 

angst dat ze er uiteindelijk tóch geen recht op 

blijken te hebben. Zeker als ze al eens iets 

moesten terugbetalen. Er zit regelmatig iemand 

met tranen in de ogen tegenover me. Dan is 

het heel mooi dat je die persoon kunt helpen. 

Het levert mij net zo’n goed gevoel op als hen.’

Enschede is geen rijke gemeente. Het college van  

B en W wil dan ook dat we het beschikbare geld zo 

effectief mogelijk besteden. Wethouder Arjan Kampman 

kreeg de vraag (als verantwoordelijke voor het 

armoedebeleid, zoals het toen nog heette):  

‘Doen we - met de beperkte middelen die beschikbaar 

zijn - de goede dingen?’. 

De wethouder antwoordde eerlijk dat hij dat niet precies 

wist. Zijn voorstel: laten we het uitzoeken, door te praten 

met de mensen die dagelijks met armoede te maken 

hebben. 

Die gesprekken zijn er gekomen. Een jaar lang 

deelden meer dan 5.000 mensen uit de stad hun 

ideeën, ervaringen en wensen over ‘rondkomen met je 

inkomen’. In dit voorgesprek blikken twee van hen terug 

en vooruit, in gesprek met Arjan Kampman.

Terug
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Arjan Kampman
    geboren en getogen Enschedeër. 

    werkt al zijn hele leven aan het verder 

helpen van mensen, nu als wethouder Werk 

en Inkomen, Emancipatie en Transformatie.

    wil de zaken liever vanuit mensen 

organiseren, dan vanuit wetten en regels. 

‘Zelfredzaamheid is niet voor iedereen 

weggelegd. Soms lukt het om iemand te leren 

omgaan met geld en de administratie, maar 

soms zit dat er gewoon niet in. Dan zou je 

willen zeggen: ‘Wij zorgen ervoor dat uw vaste 

lasten betaald worden en dat u elke week of 

maand uw geld krijgt’. Als er dan iets misgaat 

hebben we een probleem van weken, niet van 

jaren.’

Over hoe we met elkaar omgaan
Denise: ‘Ik weet uit ervaring dat het heel veel uitmaakt 

hoe je wordt behandeld. Je kunt tegen iemand zeggen: 

‘U hebt maandenlang de post laten liggen, dus nu 

heeft u een grote schuld’. Dat voelt als gestraft worden, 

wanneer je hulp zoekt. Je kunt ook zeggen: ‘Welke 

oplossing wilt u bereiken? Dan help ik u daarmee’.  

Dat motiveert en voelt als een beloning omdat je 

problemen wilt aanpakken.’

Gerrit: ‘Daar ben ik het helemaal mee eens. Je voert 

in beide gevallen een gesprek, maar de uitkomst is 

heel anders. Ik merk als vrijwilliger dat er binnen de 

gemeente al veel is veranderd de afgelopen jaren.  

Als ik voorheen belde met een vraag dan was de 

strekking: ‘Kijk maar in de wet, succes en tot ziens’.  

Nu doen mensen moeite en krijg ik een antwoord 

waarmee ik verder kan.’

Denise: ‘Ik merk die verandering ook. Het kost echt tijd, 

maar ik merk het zeker. Eerder zagen we dat individuele 

casussen heel moeilijk waren, want maatwerk bestond 

niet. Nu zien we dat het maatwerk-idee al vanuit 

de ambtenaar komt: ‘Kunnen we het niet zus-en-zo 

regelen?.’

Gerrit: ‘We kunnen niet iedereen een maatwerk 

oplossing bieden, maar dat hoeft ook niet. Er zijn al heel 

veel dingen die gewoon goed gaan. Alleen als het wél 

verkeerd loopt moeten we checken of daar een reden 

voor is. Kan iemand lezen en schrijven?  

Hoe is de taalbeheersing van het Nederlands?  

Is iemand digivaardig? Ik bedoel maar: een regeling 

aanbieden wil niet zeggen dat iedereen daar ook (goed) 

gebruik van kan maken.’

Over fraude en vertrouwen
Denise: ‘Er wordt veel energie gestoken in het bestrijden 

van fraude. Energie, die we volgens mij beter kunnen 

steken in vertrouwen; in het onderzoeken waardoor 

mensen vastlopen en hoe we dat kunnen voorkomen. 

Ik ben ervan overtuigd dat preventie onderaan de 

streep minder kost dan fraudebestrijding en veel meer 

oplevert.’

Arjan: ‘Daar ben ik ook van overtuigd. Het is zinloos 

om geld te willen halen bij mensen die al op een houtje 

bijten. Dat levert hen alleen maar meer stress op en 

maakt de kans juist kleiner dat ze zich – op termijn – zelf 

kunnen redden. Los daarvan blijft het natuurlijk ons doel 

om geld te verstrekken aan mensen die het écht nodig 

hebben. Daarom hebben we nog steeds informatie 

nodig om een aanvraag te kunnen beoordelen. En de 

fraude die we tegenkomen wordt bestraft. Maar er is 

een groot verschil tussen de boel bewust misleiden en 

een fout maken. Daar willen we ook verschillend mee 

omgaan.’

Over het plan waar alle partners in geloven: 
Eén Loket
Gerrit: ‘We willen een loket opzetten waarin alle 

hulpverlenende instanties samenwerken. Eén Loket, 

dat telefonisch bereikbaar is en zowel online als op 

verschillende plekken in de stad te bezoeken is.  

Zo vormen we een netwerk, waarmee we mensen 

naar de juiste plek kunnen doorverwijzen. Het moet 

een systeem worden waar ook de nieuwe professional 

of vrijwilliger meteen mee uit de voeten kan. Met zo’n 

loket komt de wens van talloze hulpverleners uit, zowel 

professionals als vrijwilligers.’

Terug
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Denise: ‘De achterliggende gedachte is dat er meestal 

meer dan één probleem is. Stel: ik help een cliënt met 

het aanvragen van huursubsidie. Terwijl we daarmee 

bezig zijn, vertelt hij over z’n hoge zorgkosten en zijn 

psychose. Dan ga ik na de subsidieaanvraag niet weg 

met het idee: mijn werk zit erop. Ik ga het gesprek aan 

over die psychose, kijk wat ik daarin kan doen en of 

doorverwijzing naar een andere ketenpartner nodig is. 

Zo komt de cliënt weer een stukje verder.’

Arjan: ‘Het is een sterk idee. Enschede heeft al vaker 

laten zien dat wij dit soort initiatieven op een goede 

manier kunnen realiseren. We zijn creatief, vaak ook 

doordat onze middelen schaars zijn. Maar linksom of 

rechtsom; mijn collega’s en ik zijn het erover eens dat 

we dit loket gaan ixen.’

Deze nota is een product van de stad
Arjan: ‘Je ziet niet vaak dat een participatietraject zo 

uitgebreid gebeurt. Er was ook discussie over dát we 

het zo groot wilden aanpakken. Maar we wilden de 

mensen een gezicht geven. Laten zien hoe zij dagelijkse 

ploeteren en worstelen om rond te komen.’

Denise: ‘Er gebeurt iets als je zegt: ‘Toen ik nog moest 

rondkomen van 30 euro per week’. Dat maakt iets los en 

mensen gaan scherper luisteren naar wat je te vertellen 

hebt. Ik herinner me van een aantal jaren geleden dat 

men een ‘armoede-expert’ uit België wilde uitnodigen, 

als ‘de grote naam’ op dit gebied. Ik zei dat we – 

helaas – meer dan genoeg experts hebben, gewoon 

in Enschede. Dat zijn de mensen die voor deze nota 

hebben verteld wat we anders kunnen doen.’

Arjan: ‘Je moet de worsteling zien, horen en meemaken 

om het hoog op de politieke agenda te zetten. Met dit 

participatieproces is het ons gelukt om het probleem 

urgent te maken. En met deze nota gaat het ons lukken 

om de mensen voor wie we dit doen nog beter te 

ondersteunen!’

Terug
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Samenvatting 

Armoede vermijden
We willen het woord armoede zoveel mogelijk 

vermijden, omdat armoede vaak gepaard gaat met 

schaamte. Bovendien gaat armoede niet alleen over de 

hoogte van het inkomen; ook iemand die goed verdient 

kan bijvoorbeeld schulden hebben.

Wij praten dan ook over: rondkomen met je inkomen. 

Zo willen we voorkomen dat mensen zich schamen, of 

denken dat ze niet voor ondersteuning in aanmerking 

komen.

Integraal beleid
Met deze kadernota zetten we voor het eerst 

in op een integrale benadering. We kijken naar 

alle beleidsterreinen die te maken hebben met 

‘Rondkomen met je inkomen’. Dat zijn er drie: inkomen, 

inkomensondersteuning en schuldhulpverlening. 

Eén Loket ontwikkelen
Inwoners moeten op één plek terecht kunnen met al hun 

vragen over inkomensondersteuning.  

Samen met onze maatschappelijke partners willen we 

hier een laagdrempelige toegang voor ontwikkelen. 

Eén Loket, waar alle informatie beschikbaar is, waar 

mensen hulp kunnen krijgen bij het aanvragen van 

Deze samenvatting geeft een zo beknopt mogelijk overzicht van de (grootste) 
veranderingen in deze armoedenota. 

‘Ik ging proberen de ene maand dit 

te betalen en de andere maand dat. 

Ik probeerde het zelf bij te houden. 

Maar op een gegeven moment werd 

mijn huurtoeslag, zorgtoeslag en 

alleenstaande ouderkorting stopgezet. 

Ik kreeg zoveel stress.’

- Isabella

regelingen en waar mensen ook terecht kunnen met 

betalingsachterstanden- en schuldenproblematiek.  

Door samen als Eén Loket te werken, kunnen we 

mensen eerder bereiken, vroegtijdig ondersteunen en 

op meerdere leefgebieden helpen. 

Eén Loket wordt telefonisch bereikbaar en mensen 

kunnen het loket online en op meerdere locaties in de 

stad bezoeken. Het is dus niet letterlijk één plek, maar 

één toegang.

Financiële rust, stabiliteit en jongeren 
We willen onze inwoners ondersteunen binnen de 

mogelijkheden die we daartoe hebben. De belangrijkste 

uitgangspunten daarbij zijn: inzetten op het creëren 

van zoveel mogelijk inanciële rust en stabiliteit bij 
onze inwoners, met extra aandacht voor kinderen en 

jongeren. 

Doorlopende samenwerking en gesprek
In de aanloop naar deze nota is een grootschaliger 

onderzoek dan ooit uitgevoerd naar armoede in 

Enschede. Het Nibud en KWIZ verzamelden de harde 

data, terwijl wij als gemeente in gesprek gingen met 

mensen uit de doelgroep, maatschappelijke partners 

en ervaringsdeskundigen. Dit leidde tot waardevolle 

inzichten én bracht meer samenwerking tot stand. 

Daarom hebben we dit participatieproces tot vast 

onderdeel van onze werkwijze gemaakt en hierin nemen 

wij het voortouw. 

Bedankt
Dat de samenwerking met en tussen lokale 

partners, ervaringsdeskundigen en raadsleden 

zo hecht is geweest, maakt ons trots.  

Zonder hun input konden en kunnen we onze 

doelen niet halen. We bedanken alle 

betrokkenen en kijken uit naar een mooie 

voortzetting van de samenwerking.
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Bijna 17% van alle huishoudens in Enschede leeft (al minimaal een jaar) op een 
inkomen van maximaal 120% van het wettelijk sociaal minimum.  
Dat zijn 13.363 huishoudens. Ruim 18%1 van alle kinderen in Enschede.  
Voor de meeste van de huishoudens (ruim 68%) is dit zelfs al meer dan drie 
jaar hun levensstandaard.

1. Armoede in Enschede: 
definities en feiten

Wat is de aanleiding voor deze nota?

Armoede kan iedereen overkomen en kan mensen 

plotseling treffen. Door het overlijden van een 

naaste bijvoorbeeld, of door echtscheiding of 

ontslag. Bovendien leidt armoede regelmatig tot 

andere problemen, zoals schulden, depressie en 

werkeloosheid.

Onze definitie van armoede en kosten
Aan het woord ‘armoede’ kleeft vaak schaamte, 

waardoor mensen liever niet of te laat om hulp vragen. 

En als je wel alle kosten voor levensonderhoud kunt 

betalen (zoals eten en onderdak), maar is er geen geld 

voor de sportschool of een smartphone. Ben je dan 

arm? 

Het woord armoede zegt dus niet genoeg én heeft 

een negatieve bijklank. Daarom praten wij liever over: 

rondkomen met je inkomen. We gebruiken de deinitie 
van het Nibud:

‘Er is sprake van niet kunnen rondkomen met het 

inkomen, wanneer iemand gedurende een langere tijd 

niet de middelen heeft om te kunnen beschikken over 

de goederen en voorzieningen die in de samenleving als 

minimaal noodzakelijk gelden.’

Wat we ‘minimaal noodzakelijk’ vinden is dus afhankelijk 

van de tijdgeest. Een goed voorbeeld is de toevoeging 

van een smartphone aan het Kindpakket voor 

middelbare scholieren.

Net als het Nibud onderscheiden wij de noodzakelijke, 

niet-vermijdbare kosten, en de kosten voor meedoen in 

de samenleving: 

1.  Noodzakelijke niet vermijdbare kosten. 

Dit zijn de basisbehoeften. Hieronder vallen de 

vaste lasten zoals: huur, energie en gemeentelijke 

belastingen. Ook vervoerskosten van en naar het 

werk, kleding, voedsel en niet-vergoede ziektekosten 

horen hierbij.

2.  Kosten voor meedoen. 

Dit zijn de kosten om actief deel te kunnen nemen 

aan de samenleving. Hieronder vallen kosten zoals 

het ontvangen van bezoek en bijvoorbeeld (sport)

abonnementen. De hoogte van de kosten verschilt 

per doelgroep. Zo hebben ouders met (oudere) 

kinderen vanzelfsprekend meer uitgaven dan een 

alleenstaande. 

‘We hebben het aan weinig mensen 

verteld. Dat heeft met schaamte 

maken. Toch weten we ook dat heel 

veel anderen met dezelfde problemen 

zitten.’

- Hans en Hanneke

1  De cijfers van KWIZ zijn hoger dan die van het CBS, doordat het CBS uitgaat van jaarinkomens terwijl KWIZ kijkt naar het inkomen op het 
moment van het aanvragen van een voorziening. Daarnaast gaat het CBS uit van netto besteedbaar inkomen en KWIZ van netto inkomen. 
De rekenmethode van KWIZ komt overeen met de uitvoering van Leergeld en heeft als gevolg dat meer kinderen in aanmerking komen 
voor het Kindpakket; we hebben dus gekozen voor het hanteren van een ruimere rekenmethode dan het CBS.
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Inkomensnorm: Wettelijk sociaal  
minimum (Wsm)
Naast de hoogte van de kosten, bepaalt ook het 

inkomen of mensen gebruik kunnen maken van onze 

dienstverlening. We meten het inkomen op basis van 

het Wsm, dat gelijk is aan de bijstandsnorm (100%).  

De hoogte van deze norm wordt landelijk vastgesteld 

door de rijksoverheid en verschilt per huishoudtype. 

In onderstaande tabel staan de bedragen van het Wsm 

per soort huishouden. We bieden voorzieningen aan 

inwoners in drie categorieën: mensen die 100% van het 

Wsm ontvangen, mensen die tot 110% ontvangen en 

mensen die tot 120% ontvangen.

Als we in de kadernota praten over 110% van het 

Wsm voor alleenstaanden, dan gaat het over de groep 

alleenstaanden, die een netto inkomen ontvangen van  

€ 1.164,93 per maand (exclusief toeslagen e.d.).

Samenstelling 100% Wsm 110% Wsm 120% Wsm

Alleenstaande € 1.059 € 1.164 € 1.270

Paren € 1.512 € 1.664 € 1.815

Alleenstaande AOW gerechtigde € 1.184 € 1.302 € 1.421

Paar AOW gerechtigde € 1.606 € 1.767 € 1.928

Wsm gesplitst naar huishoudsamenstelling 1 juli 2020, Bron: Normenbrief rijksoverheid 1 juli 2020.

1Terug
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leeft tenminste één jaar van een inkomen 

op 120% Wsm*. Landelijk ligt dit 

percentage op 14%.

17% 13.363 
huishoudens 68%

leeft al langer dan drie 
jaar van een inkomen 

tot 120% Wsm*.

Participatiewet 
WW, werk of 
zelfstandige 
ondernemer  

AOW

45% 38%

17%

1

Gezinnen met een inkomen tot 120% 
Wsm maken vaker gebruik van de Wet 
maatschappelijke ondersteuning, 

Schuldhulpdienstverlening en 

Jeugdhulp dan gezinnen met een hoger 

inkomen. 

van de kinderen uit een gezin met een 

niet westerse migratieachtergrond 

groeit op in een minimahuishouden.

van alle huishoudens met een niet 
westerse migratieachtergrond heeft een 

inkomen tot maximaal 120% Wsm*; tegen 
16,9% voor Enschede als totaal.

Mensen met een ander inkomen 
(werk, zzp’ers) maken minder gebruik 

van de beschikbare regelingen dan 

huishoudens met een uitkering vanuit 

de Participatiewet of met AOW.

in een huishouden met een inkomen tot 120% Wsm*. 
Daarvan zijn 4.448 kinderen in de leeftijd van 4 tot 
18 jaar; de doelgroep van de Stichting Leergeld.

5.5492
0

1
8 minderjarige

kinderen

Feiten en cijfers over armoede in Enschede

Kinderen in een 

eenoudergezin hebben 

2 keer zoveel kans op 

armoede dan kinderen 

die opgroeien in een gezin 

met 2 ouders. De helft van 

alle eenoudergezinnen in 

Enschede leeft van een 

inkomen tot 120% Wsm*. 

Ongeveer de helft 
van deze kinderen 

maakt deel uit van een 

eenoudergezin. 

120% Wsm* = 120% van het Wettelijk 
sociaal minimum

40%

37%
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In het coalitieakkoord benoemen we wat we met ons armoedebeleid willen 
bereiken: het ontwikkelen van duurzame oplossingen voor schulden en armoede 
en nieuwe problemen helpen voorkomen. Ook de manier waarop we dat 
willen doen staat beschreven: met aandacht voor de persoonlijke situatie van 
inwoners en in goed vertrouwen. 

2. Doelen en werkwijze
Wat willen we bereiken en hoe pakken we dat aan? 

Ons streven is: zorgen dat zoveel mogelijk van onze 

inwoners kunnen rondkomen met hun inkomen.

Op weg naar nieuwe inzichten
In de aanloop naar deze nota voerden we een 

grootschaliger onderzoek2 uit naar armoede dan 

ooit tevoren. Onderzoeksbureau KWIZ en het Nibud 

brachten het grote plaatje voor ons in beeld, met 

concrete data. Terwijl wij in gesprek gingen met een 

groot aantal ervaringsdeskundigen en maatschappelijke 

partners. 

Deze kadernota is mede gebaseerd op de inzichten die 

de onderzoeken ons hebben opgeleverd. Zoals het feit 

dat:

    veel mensen niet weten dat ze recht hebben op 

bepaalde regelingen. 

    het aanvragen van een inkomensondersteuning voor 

velen te ingewikkeld is. 

    geldgebrek het moeilijk maakt om verstandige 

keuzes te maken voor de toekomst. 

Belangrijke inzichten uit het onderzoek
Daarnaast constateerde het Nibud: elk soort huishouden 

in Enschede kan de noodzakelijke kosten betalen, mits 

zij gebruikmaken van álle regelingen waar zij recht op 

hebben. Met één uitzondering, en dat zijn zelfstandig 

wonende 18-jarige jongeren die een inkomen hebben 

op bijstandsniveau, het minimumloon verdienen of 

studieinanciering ontvangen.

Een deel van de huishoudens heeft echter niet genoeg 

geld voor sociale participatie. Actief deelnemen aan de 

samenleving wordt voor deze inwoners lastig. Het gaat 

om huishoudens met een inkomen tot 110% van het 

wettelijk sociaal minimum, die bestaan uit paren met 

twee oudere kinderen, paren zonder kinderen, zelf-

standig wonende jongeren en alleenstaanden onder de 

AOW-gerechtigde leeftijd met een zorgvraag.

Onze doelen en werkwijze
Op basis van het coalitieakkoord, het onderzoek door 

KWIZ en het Nibud, en ons participatietraject voor deze 

nota, hebben we zes hoofddoelen bepaald. Om die te 

behalen, passen we onze manier van werken ook aan. 

Met deze nieuwe doelen en onze verbeterde werk-

wijze willen we bereiken dat zoveel mogelijk inwoners 

kunnen rondkomen met hun inkomen. Zoals het in ons 

coalitieakkoord 2018 – 2022 staat: ‘We willen duurzame 

oplossingen voor schulden en armoede, en nieuwe 

problemen helpen voorkomen.’ 

‘Ik heb altijd op de markt gewerkt 

maar dat kan door ziekte niet meer. 

Ik heb kanker gehad. Vorig jaar ben 

ik gescheiden. Nu moet ik rondkomen 

van een uitkering. Dankzij Leergeld 

kan ik toch nog iets extra’s voor mijn 

kinderen doen.’

- Elizabet   

2 Voor een korte beschrijving van de verschillende onderzoeken, verwijzen we u naar bijlage 7.
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Goed beleid behouden en versterken
Met het armoedebeleid van de afgelopen jaren hebben 

we veel inwoners effectief kunnen ondersteunen.  

Dat is bijvoorbeeld gebleken uit de onderzoeken 

van KWIZ en het Nibud. Zij concluderen dat onze 

ondersteuning in een duidelijke behoefte voorziet en 

noemen onder andere:

    De maatregelen waardoor inwoners met kinderen 

meer te besteden hebben;

   De Collectieve zorgverzekering minima;

    Het brede Kindpakket, waaruit we allerlei kosten 

vergoeden; van ietsen tot (sport-, zwem- en gym)
kleding, laptops, smartphones en kosten voor sport, 

cultuur en school.

Beide onderzoeken laten zien dat de basis van ons 

beleid op orde is. Dat houden we dan ook vast en gaan 

we waar mogelijk versterken. 

De zes hoofddoelen
1.  Rust en inanciële ruimte creëren. Door geldzorgen 

en schuldenstress (tijdelijk) te verlichten, kunnen 

inwoners weer aan hun eigen toekomst werken.

2.  Het toekomstperspectief van kinderen en jongeren 

verbeteren. Voor gelijke(re) kansen.

3.  De toegang tot ondersteuning verbeteren. 

Bijvoorbeeld door het aanvragen makkelijker te 

maken.

4.  De samenwerking tussen beleidsterreinen en met 

maatschappelijke partners versterken en verbeteren. 

Daar zijn we tijdens het onderzoek voor deze nota al 

mee gestart.

5.  Het bereik vergroten, zodat meer mensen 

gebruikmaken van de regelingen.

6.  Inzetten op preventie en het vroegtijdig ondersteunen 

van inwoners waar nodig. 

Hieronder leest u waarom we deze zes hoofddoelen 

hebben gesteld. 

1. Rust en financiële ruimte creëren.  

Door geldzorgen en schuldenstress te verlichten, 

kunnen inwoners weer aan hun eigen toekomst 

werken.

Mensen die langere tijd moeten rondkomen van (te) 

weinig geld – door een laag inkomen en/of schulden 

- zijn gemiddeld minder gelukkig. Armoede kan leiden 

tot stress, schaamte, minder eigenwaarde, sociaal 

isolement, minder goede (geestelijke) gezondheid en 

zelfs een verminderd denkvermogen. Mensen gaan van 

dag tot dag leven en het wordt lastig tot onmogelijk om 

goede keuzes te maken voor de lange termijn. Dit effect 

wordt de theorie van schaarste3 genoemd.

We zien dit terug in de beslissingen die een deel van 

de doelgroep neemt. Die zijn vaak gericht op de korte 

termijn en maken hun inanciële situatie of gezondheid 
er niet beter op. De negatieve gevolgen worden zelfs 

nog groter wanneer armoede op de volgende generatie 

overgaat. Armoede is dus niet alleen een inancieel 
probleem.

Dit wil trouwens niet zeggen dat alle inwoners die in 

armoede leven ongezond zijn of psychische klachten 

hebben. Alleen dat het risico daarop groter is. 

2. Het toekomstperspectief van kinderen en 

jongeren verbeteren met extra regelingen. Voor 

gelijke(re) kansen.

In ons coalitieakkoord ligt de focus op jongeren. 

Activiteiten als sport, schoolreisjes en muziek horen 

bij de vorming van ieder kind. Kinderen hebben recht 

op een toereikende levensstandaard, ook als er thuis 

weinig te besteden is. Wij willen dat elk kind ervaart dat 

hij of zij meedoet en erbij hoort; nú meedoen betekent 

straks meetellen.

Het rapport van de Kinderombudsman Alle kinderen 

kansrijk stelt dat kinderen en jongeren die opgroeien in 

armoede in hun ontwikkeling worden belemmerd. Uit de 

Armoedemonitor van KWIZ blijkt dat zij een belangrijke 

doelgroep blijven van ons beleid; ruim 18% van alle 

kinderen in onze gemeente groeit op in armoede. 

Daarom sluiten wij aan bij de motie Trendbreuk 

Kansengelijkheid, die oproept om een strategie uit 

te werken waarmee we kansengelijkheid kunnen 

‘Ik kreeg er paniekaanvallen van.  

We wisten niet wat ons te wachten 

stond, omdat we niet wisten wat we 

fout hadden gedaan.’

- Hans en Hanneke    

2  Mani, A., Mullainathan, S., Shafir, E., & Zhao, J. (2013). Poverty impedes cognitive function. Science, 341(6149), 976–980.  
Deze onderzoekers onderzochten de gevolgen van armoede en concludeerden dat mensen met schulden van dag tot dag leven en 
onverstandige, korte termijn beslissingen nemen.
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realiseren. Nu investeren voorkomt problemen op 

latere leeftijd. Het helpt ook voorkomen dat kinderen de 

problemen van hun ouders erven, waardoor armoede 

overgaat van generatie op generatie.

Verder blijkt uit de minima-effectrapportage van het 

Nibud dat we moeten inzetten op jongvolwassenen 

(18+): ‘Jongvolwassenen die het minimumloon 

verdienen kunnen niet zelfstandig wonen zonder 

maandelijks tekort te komen’. Wij vinden dat de 

rijksoverheid een hogere uitkeringsnorm voor deze 

groep moet bepalen en zetten in op een landelijke lobby. 

3. De toegang tot ondersteuning verbeteren. 

Bijvoorbeeld door het aanvragen makkelijker te 

maken.

Inwoners moeten op één plek terecht kunnen met al 

hun vragen over inkomensondersteuning. Samen met 

onze maatschappelijke partners willen we hier een 

laagdrempelige toegang voor ontwikkelen. Eén Loket, 

waar alle informatie beschikbaar is, waar mensen 

hulp kunnen krijgen bij het aanvragen van regelingen 

en terecht kunnen met betalingsachterstanden- en 

schuldenproblematiek. Door samen als Eén Loket te 

werken, kunnen we mensen eerder bereiken, vroegtijdig 

ondersteunen en op meerdere leefgebieden helpen. 

Het anders inrichten van de toegang is een van de 

versnellingsopgaven uit de zomernota van 2019, waar 

we vanuit het aandachtsgebied Rondkomen met je 

inkomen bij aansluiten. De Wijkwijzer is daarbij de spil 

en de eerste stap: dichtbij en laagdrempelig.  

We ondersteunen als inwoners vastlopen en komen 

voor hen op als ze dat zelf niet kunnen. Wie het zelf 

niet helemaal redt, krijgt zo een steuntje in de rug. Ook 

de inanciële dienstverlening wordt hier onderdeel van, 
waarmee we de Eén Loket-gedachte invulling geven.

4. De samenwerking tussen beleidsterreinen en 

met maatschappelijke partners versterken en 

verbeteren. Daar zijn we tijdens het onderzoek 

voor deze nota al mee gestart.

Armoede is niet alleen een inancieel probleem, 
maar heeft ook invloed op andere leefgebieden. 

Het Nederlands Jeugdinstituut (2018) en de 

Kinderombudsman (2017) wijzen op de negatieve 

gevolgen van opgroeien in (langdurige) armoede. Deze 

kinderen hebben vaker een materiële en emotionele 

achterstand, voelen zich buitenshuis vaker onveilig, 

worden meer uitgesloten op school en hebben daar 

meer problemen. Ook KWIZ refereert hier in de 

Armoedemonitor aan: ‘Om de jeugd te ondersteunen 

dient actief de verbinding te worden gezocht met andere 

beleidsterreinen als onderwijs, schuldhulpverlening, 

geldonderwijs en het systeem om het kind heen’. Maar 

ook op het gebied van wonen, energie of gezondheid. 

Daarom zetten we in op een integrale aanpak. Zo 

kunnen we de ‘cirkel van armoede’ doorbreken.

Achterstand in 
het onderwijs

Geen of 
ondergewaardeerd 

werk

Onvoldoende
inkomen

Slechte of 
ongezonde 
huisvesting

Minder goede 
of slechte 
gezondheid

Weinig of geen 
mogelijkheid tot 
vrijetijdsbesteding

Gezinnen met 
problemen
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In de samenwerking met maatschappelijke partners 

hebben we de afgelopen jaren grote stappen gezet. 

Armoede is niet meer de verantwoordelijkheid van de 

(lokale) overheid alleen, maar van de hele gemeente. 

We hebben veel particuliere organisaties met grote 

aantallen vrijwilligers, die inwoners samen met ons 

helpen. Deze vrijwilligers zijn de ogen en oren van ons 

beleid. Wij blijven de samenwerking met hen zoeken en 

versterken.

5. Het bereik vergroten, zodat meer mensen 

gebruikmaken van de regelingen.

De regelingen bestaan al, het budget is beschikbaar 

en het positieve effect op de mensen die er gebruik 

van maken is aanzienlijk. Alleen blijkt uit onderzoek 

dat veel mensen niet wéten dat ze voor een bepaalde 

regeling in aanmerking komen. Daarnaast zijn de 

aanvraagprocedures vaak te ingewikkeld. 

De logische stap voor ons is dus: zorgen dat we het 

bereik vergroten. Zodat zoveel mogelijk rechthebbenden 

op de hoogte zijn van de regelingen. Dit actiepunt komt 

dan ook vaak terug in de hoofdstukken 4 en 5, waar u 

kunt lezen hoe we onze doelen concreet willen bereiken. 

Grofweg hebben we drie instrumenten waarmee we het 

bereik kunnen vergroten: 

1.  Onze communicatiemiddelen en -kanalen. Dat zijn er 

veel, zowel online als in de publieke ruimte. 

2.  Eén Loket. Dit loket willen we opzetten, zodat 

inwoners hier alle benodigde ondersteuning kunnen 

krijgen. Als iemand voor een bepaalde regeling komt – 

bijvoorbeeld het Kindpakket – dan kan de medewerker 

meteen informatie geven over andere regelingen die 

mogelijk ook voor die persoon beschikbaar zijn. Ook 

mensen met schulden en met inanciële problematiek 
kunnen bij dit loket terecht.

3.  De samenwerking met en tussen partners. Hoe beter 

onze maatschappelijke partners elkaar kennen, 

hoe makkelijker ze mensen naar elkaar kunnen 

doorverwijzen. En hoe meer we met één mond 

spreken. 

6. Inzetten op preventie en het vroegtijdig 

ondersteunen van inwoners waar nodig.

Door een ingrijpende gebeurtenis kan de hoogte van 

het inkomen plotseling (sterk) dalen. Het verlies van een 

baan bijvoorbeeld, een scheiding of langdurige ziekte. 

Juist op die momenten hebben inwoners ondersteuning 

nodig om grip te houden op hun (inanciële) situatie.

Het eerste jaar dat inwoners in armoede terechtkomen, 

is de kans 60% dat zij er met hulp weer uitkomen.  

Het jaar daarop is dit percentage al gedaald naar 40%4. 

We moeten onze inwoners dus zo snel mogelijk helpen. 

Uit (onder meer) onderzoek van Panteia5 naar het 

rendement van vroegsignalering, blijkt dat het loont. 

Zowel inancieel als maatschappelijk. Zo levert elke 
geïnvesteerde euro aantoonbaar ruim het dubbele op. 

Financiële problemen zo vroeg mogelijk aanpakken leidt 

voor alle betrokkenen tot een positief resultaat.

Vroegsignalering en preventie zijn dan ook 

sleutelwoorden voor ons beleid en voor de uitvoering. 

Dit uitgangspunt staat in ons coalitieakkoord en KWIZ 

heeft er ook diverse aanbevelingen over opgenomen 

in hun Armoedemonitor. Uit de paneldiscussie met 

maatschappelijke partners kwam het eveneens als 

belangrijk uitgangspunt naar voren. 

De vernieuwde werkwijze
Uit de onderzoeken door KWIZ en het Nibud bleek 

dat we al veel goed doen bij het ondersteunen van 

inwoners. Ons instrumentarium is grotendeels op orde, 

dus op dat vlak hoeven we niet veel aanpassingen te 

doen. Uit de gesprekken met ervaringsdeskundigen en 

maatschappelijke partners, komen twee punten naar 

voren waar we wel winst kunnen behalen:

1. Mensen ondersteunen met meer aandacht voor 

hun persoonlijke situatie, in goed vertrouwen, 

en met een realistische kijk op de mate van 

zelfredzaamheid die haalbaar is.

Uit de enquête van KWIZ bleek dat onze communicatie 

met inwoners voor stress en angst kan zorgen.  

Er is veel telefonisch contact gezocht door mensen die 

zich afvroegen wat er zou gebeuren met hun uitkering 

als ze de vragenlijst niet zouden invullen. Ook uit de 

paneldiscussie en de bijeenkomst ‘Rondkomen met je 

inkomen’ kwam deze angst naar voren. Terecht of niet, 

het is aan ons om het vertrouwen tussen gemeente en 

inwoners te versterken.

4 Bronvermelding: het onderzoek van KWIZ.
5 Panteia, ‘Amsterdam: Vroeg Eropaf; Businesscase vroegsignalering en preventie van schulden’, april 2014.
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Het overgrote deel van de inwoners met een 

bijstandsuitkering houdt zich aan de verplichtingen van 

de Participatiewet. Het percentage dat zich er niet aan 

houdt, is ongeveer 10%. Een relatief kleine groep, die 

wél veel aandacht vraagt. Toch willen we hier nog eens 

benadrukken dat we (in lijn met het coalitieakkoord), 

mensen in goed vertrouwen ondersteunen. 

Uitgaan van vertrouwen betekent overigens niet dat we 

geen gegevens meer nodig hebben. Informatie om vast 

te stellen of iemand een uitkering echt nodig heeft moet 

gewoon worden aangeleverd. Ook blijven we streng 

waar het vanuit de wet echt moet.

Verder is een realistisch beeld van de mensen 

waar we het voor doen van belang. Het klassieke 

beleidsperspectief van de overheid is: geef mensen 

de juiste kennis en dan leidt dat automatisch tot het 

juiste handelen. De realiteit is anders, zo blijkt uit 

verschillende onderzoeken. Zoals de eerder besproken 

theorie van schaarste, die ook op landelijk niveau als 

rode draad door het beleid loopt. De theorie laat zien 

dat (langdurig) geldgebrek het vermogen om goede 

beslissingen te nemen onder druk zet. Kortom: weten is 

nog geen doen en volledige zelfredzaamheid is niet voor 

iedereen haalbaar.

Vanuit dit perspectief moeten we de inwoner (nog 

meer) centraal zetten en rekening houden met hun 

persoonlijke situatie. Dat doen we onder andere met 

een methodiek als ‘stress sensitieve dienstverlening’; 

we leren onze mensen wat werkt in de omgang met 

inwoners die stress hebben vanwege geldproblemen. 

Hoe je iemand kunt coachen totdat zij zelf hun inkomen 

goed kunnen beheren én gemotiveerd zijn om dit te 

doen. De kern van de methode is, dat inwoners hun 

problemen op hun eigen manier mogen benaderen.  

Wij vertellen niet wat ze moeten doen, maar helpen hen 

verder met wat ze willen bereiken. Wat niet verandert, 

is het feit dat aan bepaalde voorzieningen wel 

verplichtingen verbonden kunnen zijn.

2. We kijken niet alleen naar inkomensvoorziening 

en -ondersteuning, maar ook naar 

schuldhulpverlening; die drie hangen zo nauw met 

elkaar samen dat we ze niet los van elkaar willen 

benaderen. 

Dit is de eerste integrale nota over inkomen, 

inkomensondersteuning en schuldhulpverlening. We 

zoeken de integraliteit omdat we in algemene zin 

kunnen stellen dat inwoners met een laag inkomen (in 

welke vorm dan ook) vaker problematische schulden 

hebben dan mensen met een inkomen uit arbeid. Met 

een laag inkomen of een uitkering kun je bovendien 

minder op je schuld alossen. Oftewel: de kans is groot 
dat mensen met een laag inkomen niet met één, maar 

met twee of alle drie de beleidsterreinen uit deze nota te 

maken krijgen. 

Het oplossen van schuldenstress is vaak een 

belangrijke voorwaarde voor uitkeringsgerechtigden 

om weer aan het werk te kunnen gaan. Ook hier 

komen twee beleidsterreinen bij kijken, namelijk 

schuldhulpverlening en werk. 

Daardoor is het van belang om de inzichten en aanpak 

van verschillende beleidsterreinen met elkaar te 

verbinden. Bovendien komen we zo ook tegemoet aan 

het uitgangspunt van de wet om iedere vier jaar een 

nieuw beleidskader schuldhulpverlening te maken.
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In de aanloop naar deze kadernota hebben we het thema ‘Rondkomen met je 
inkomen’ vanuit allerlei invalshoeken besproken en onderzocht, samen met 
lokale partners, ervaringsdeskundigen, inwoners, de gemeenteraad en de 
adviesraden. Dit interactieve proces leidde niet alleen tot input voor de nota; 
gaandeweg zijn al initiatieven ontstaan en stappen gezet om het vraagstuk 
aan te pakken. 

3. Op weg naar nieuw beleid
Hoe zijn we tot het nieuwe beleid gekomen?

Een voorbeeld daarvan is het traject richting een 

laagdrempeliger toegang (Eén Loket). Door onze 

bijeenkomsten kwamen onze partners vaker met elkaar 

in contact en kwam meer samenwerking tot stand. 

Dat was de eerste winst van dit proces en gaf ons het 

inzicht: samenwerking heeft een aanjager nodig.  

Die verbindende rol pakken wij op.

In dit hoofdstuk schetsen we ons participatieproces.  

Een proces dat een jaar heeft geduurd, maar daarna 

niet is afgesloten; we hebben het tot vast onderdeel van 

onze werkwijze gemaakt.  

Voorbereiding: bijeenkomsten en 
werkgroepsessies
Bijeenkomsten Rondkomen met je inkomen

Na de inhoudelijke voorbereiding startte het 

evaluatiejaar in maart met de eerste bijeenkomst 

‘Rondkomen met je inkomen’. Inwoners, 

maatschappelijke partners, de gemeenteraad en de 

adviesorganen van het college (cliëntenraad Werk en 

Inkomen en Wmo-raad) waren uitgenodigd. 

Deelnemers gingen in verschillende groepen 

brainstormen over de huidige situatie in de gemeente 

Enschede. Samen beantwoordden ze twee vragen: wat 

zijn de verschillende aspecten van armoede waar we 

op in moeten zetten en welke doelgroepen moeten we 

meenemen in het onderzoek? Dit was de eerste van vier 

bijeenkomsten in de loop van 2019 en 2020.

Werkgroepsessies

De uitkomsten van de eerste bijeenkomst ‘Rondkomen 

met je inkomen’ dienden als basis voor de (in totaal vier) 

werkgroepsessies, die in april en mei volgden. Het doel 

van de eerste twee sessies was het ontwikkelen van 

een plan voor het onderzoek naar ons armoedebeleid. 

Bijna al onze maatschappelijke partners werkten 

hieraan mee. 

Tijdens de derde werkgroep-sessie konden 

raadsleden meedenken over de onderzoeksopzet. 

Deze opzet legden we in de vierde sessie voor aan 

ervaringsdeskundigen voor hun input.  

Daarna maakten we het onderzoeksplan deinitief en 
voerde Onderzoeksbureau KWIZ het onderzoek uit. 

Technische raadssessies

Tijdens een aantal technische raadssessies hebben we 

de gemeenteraad bijgepraat over de stand van zaken 

in het proces en kon de raad input leveren voor de 

onderzoeken en deze beleidsnota. 

Cliëntenraad Werk en Inkomen en Wmo-raad

In twee vergaderingen met de Cliëntenraad Werk en 

Inkomen en de Wmo-raad hebben we input opgehaald 

voor deze nota. De uiteindelijke nota is aan hen 

voorgelegd, waarop zij hun advies hebben uitgebracht. 

Het onderzoek
Het onderzoek zelf bestond uit verschillende 

onderdelen: een enquête onder inwoners, een 

paneldiscussie met maatschappelijke partners, 

gesprekken met ervaringsdeskundigen, onderzoek 

naar de koopkracht van huishoudens met een minimum 

inkomen door het Nibud en onderzoek naar de 

uitvoering van ons gemeentelijke armoedebeleid door 

KWIZ. 

Enquête onder inwoners

We verspreidden 3.000 enquêtes onder inwoners 

die in 2018 een voorziening hadden vanuit het 

minimabeleid (dit zijn alle voorzieningen voor inkomen 

en schuldhulpverlening). Hiervan zijn 2.000 vragenlijsten 

rechtstreeks naar inwoners gestuurd en de overige 

1.000 vragenlijsten zijn verspreid via de wijkwijzers en 

onze lokale partners. 
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Deze aanpak wierp zijn vruchten af: er zijn 580 

bruikbare vragenlijsten retour ontvangen. De doelgroep 

minima staat bekend als lastig bereikbaar voor 

onderzoeken; deze respons is dan ook hoog te noemen 

en is ruimschoots voldoende om representatieve 

uitspraken te kunnen doen.

Paneldiscussie

Tijdens een paneldiscussie met Alifa, het Diaconaal 

Platform Enschede, het Fonds Bijzondere Noden 

Enschede, Ixta Noa, de Kledingbank, de Voedselbank 

Enschede-Haaksbergen, Stadsbank Oost Nederland 

en de Weekendschool zijn de uitkomsten van het 

onderzoek onder inwoners besproken. Daarnaast 

toetsten we of die uitkomsten overeenkwamen met de 

ervaringen van de organisaties. Dat was in grote lijnen 

inderdaad het geval. De deelnemers aan het gesprek 

dachten ook mee over mogelijke beleidsmaatregelen.

In gesprek met ervaringsdeskundigen

Tijdens een aantal bijeenkomsten hebben we met 

ervaringsdeskundigen gesproken; mensen die al 

geruime tijd moeten rondkomen van weinig geld.  

Uit alle gesprekken kwam naar voren dat zij veel 

stress ervaren en daardoor hun eigen situatie niet 

(meer) goed kunnen overzien. Verder gaven zij aan dat 

communicatie erg belangrijk is, want het is niet altijd 

helder welke mogelijkheden er zijn en hoe mensen ze 

kunnen benutten. Een ander belangrijk aspect rondom 

communicatie is het vertrouwen, dat in hoofdstuk 2 

werd genoemd. De ervaringsdeskundigen gaven aan 

dat brieven van de gemeente voor meer stress en angst 

kunnen zorgen.  

De uitkomsten

Het Nibud heeft haar bevindingen samengevat 

in de Minima Effectrapportage en KWIZ in de 

Armoedemonitor. In de Minima Effectrapportage 

staat het effect beschreven van landelijke en lokale 

inkomensondersteunende regelingen op de inanciële 
positie van huishoudens met een laag inkomen in de 

gemeente Enschede. Er wordt daarbij onderscheid 

gemaakt tussen de meest noodzakelijke kosten voor 

levensonderhoud en de kosten die nodig zijn om sociaal 

te kunnen participeren in onze samenleving. 

In de Armoedemonitor worden de omvang en de 

kenmerken van de doelgroep voor het armoedebeleid, 

en het gebruik van de regelingen omschreven. Hier is 

niet alleen gekeken naar het bereik (het aantal mensen 

dat er gebruik van maakt ten opzichte van het aantal 

mensen dat er recht op heeft) en het gebruik van de 

regelingen per doelgroep, maar ook naar de overlap 

tussen de regelingen.

In bijlage 7 zijn alle conclusies en aanbevelingen van 

het Nibud en KWIZ opgenomen. De volgende zaken 

sprongen eruit als rode draad:

Belangrijkste conclusies en aanbevelingen van 

KWIZ en het Nibud 

    Stimuleer het gebruik van de lokale regelingen door 

hier (meer) publiciteit aan te geven. 

    Stimuleer goed inancieel beheer door inwoners, 
door cursussen of begeleiding aan te bieden.

    Ondersteun inwoners bij het verlagen van hun 

energielasten. 

    Informeer deelnemers aan de Collectieve 

zorgverzekering minima duidelijk over de verschillen 

in kosten en baten per pakket. 

    Onderzoek of volwassenen ook in aanmerking 

kunnen komen voor de ondersteuning van sociale 

participatie. 

    Zet de ondersteuning op de doelgroep gezinnen 

met oudere kinderen voort en breng de 

inkomensondersteunende regelingen actief onder de 

aandacht.

    Het gebruik van de meeste regelingen is in Enschede 

vergeleken met andere gemeenten goed (met 

uitzondering van de individuele inkomenstoeslag). 

    Met name inwoners die geen uitkering op basis 

van de Participatiewet hebben maken onvoldoende 

gebruik van bestaande regelingen, omdat zij denken 

er geen recht op te hebben. 

    Inwoners hebben behoefte aan betere 

informatievoorziening en communicatie vanuit 

de gemeente. Hierbij gaat het vooral om meer 

duidelijkheid en informatie rondom bestaande 

regelingen. Daarnaast is er behoefte aan overzicht; 

welke regelingen zijn er en waar heb ik recht op? Dit 

vraagt om meer toegankelijkheid en een actievere 

houding van de gemeente richting de doelgroep. 

    Minder dan de helft van de respondenten weet waar 

zij moeten zijn voor een aanvraag. Daarnaast geeft 

bijna de helft van de respondenten aan dat zij een 

aanvraag het liefst op papier indienen. 

We zijn ons ervan bewust dat niet alle aanbevelingen 

uit deze onderzoeken kunnen worden overgenomen. 

Met beperkte middelen en een relatief grote groep 

huishoudens met een laag inkomen in Enschede 

moeten er keuzes gemaakt worden. Het maken van 

keuzes, soms inancieel ingegeven, heeft als voordeel 
dat beleidsfocus wordt aangebracht. In hoofdstuk 8 vindt 

u de aanbevelingen die we niet hebben overgenomen. 
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Het beleid rondom de toekenning van uitkeringen en toeslagen van de 
belastingen wordt bijna volledig bepaald door de rijksoverheid. De hoogte van 
de uitkering in het kader van de Participatiewet staat vast en er zijn landelijke 
regels voor schuldhulpverlening. Ook de toeslagen zijn landelijk geregeld, zoals 
de zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en huurtoeslag. We hebben als gemeente 
dus een beperkte invloed. Binnen de grenzen van die invloed willen we, met 
onze eigen instrumenten, zoveel mogelijk voor onze doelgroep betekenen.

4. Acties per beleidsterrein
Wat gaat er concreet gebeuren?

Dit hoofdstuk gaat over de instrumenten die we hebben 

op het gebied van inkomen, inkomensondersteuning en 

schuldhulpverlening. We bespreken welke instrumenten 

we in de huidige vorm willen behouden, welke we willen 

versterken en welke nieuwe instrumenten we willen 

toevoegen.

In de afgelopen jaren hebben we vooral ingezet op het 

rechtmatig verstrekken van de uitkering en de uitstroom 

naar werk. De nadruk lag op het zo effectief mogelijk 

omgaan met het budget dat we van het Rijk krijgen. 

Maar dit budget moet bij het ondersteunen van inwoners 

een randvoorwaarde zijn, niet het uitgangspunt.  

Het rechtmatig verstrekken van de uitkering blijft 

belangrijk, maar daarnaast gaan we de komende 

beleidsperiode meer aandacht schenken aan het doel 

dat we ermee willen bereiken. 

Daar waar mogelijk zoeken we meer de menselijke maat 

bij de uitvoering van onze dienstverlening. Als inwoners 

de verplichtingen niet nakomen, moeten we (blijven) 

sanctioneren, maar dit is een relatief kleine groep 

mensen; ruim 90% van alle uitkeringsgerechtigden 

houdt zich aan de verplichtingen van de wet.  

Als voorbeeld noemen we hier de 

maatregelenverordening, die inmiddels is aangepast. 

4.1 Inkomen

Bestaand beleid behouden en versterken6

Een aantal stappen richting meer menselijke maat 

hebben we al gezet, in het kader van de Participatiewet. 

Zoals:

1.  De hogere norm niet-rechthebbende partner. Als een 

van beide partners geen recht heeft op een uitkering 

– doordat die bijvoorbeeld in het buitenland woont – 

kreeg de partner in Nederland tot nu toe alleen zijn of 

haar deel (50%) van de uitkering. Het college heeft nu 

beleidsregels vastgesteld voor het toekennen van een 

hogere uitkeringsnorm van 70%, omdat men met 50% 

van de uitkering niet kan rondkomen

2.  Niet korten bij giften. Als vrienden of familie geld 

schenken, wordt dit niet op de uitkering in mindering 

gebracht. Dit geldt tot een totaalbedrag van 500 euro 

per jaar.

3.  Versoepelen van de maatregelenverordening.  

De maatregelenverordening bepaalt welke 

verplichtingen mensen hebben als zij een uitkering 

ontvangen. Zoals solliciteren of Doen-beurzen 

bezoeken. Komt iemand die verplichtingen niet 

na, dan moet de gemeente van het Rijk de 

uitkering verlagen. Het college heeft de huidige 

verlagingspercentages al aangepast. Streng 

straffen helpt namelijk niet om mensen eerder aan 

het werk te krijgen. Ook krijgen mensen door de 

kortingen op de uitkering hogere schulden. Dat is 

vanuit het oogpunt van doelmatigheid ongewenst. 

Met de raad is afgesproken dat we de nieuwe 

maatregelenverordening over een jaar gaan 

evalueren. Dit komt ook tegemoet aan de motie 

lexibele bijstand.

6  Bestaand beleid wordt volledig bekostigd uit de Participatiewet. Deze nota gaat specifiek over de middelen van het armoedebeleid en 
daarom hebben we geen tabel opgenomen voor bestaand beleid.
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Nieuw beleid inkomen

De komende beleidsperiode willen we inzetten op acties 

die de inanciële rust bevorderen en die onzekerheden 
en drempels bij de uitstroom naar werk zoveel mogelijk 

wegnemen of verlagen. Dat doen we door:

     inwoners te helpen om beter overzicht te krijgen 

over hun inanciën. Ook inwoners die geen 
bijstandsuitkering ontvangen, maar een ander 

inkomen hebben. Voor een heel aantal mensen die 

een bijstandsuitkering ontvangen houden wij als 

gemeente al vaste lasten in op de uitkering.  

We werken dit inhouden en doorbetalen verder 

uit in (onder andere) een pilot met de Stadsbank, 

waarbij we starten met een kleine groep inwoners 

die hier zelf voor kiest. Tegelijkertijd volgen we de 

landelijke ontwikkelingen en initiatieven die er zijn. 

Zoals het Huishoudboekje van de gemeente Utrecht 

en het initiatief van de Stichting Vaste Lastenpakket, 

bedoeld om mensen een beter overzicht te geven 

van hun besteedbaar inkomen. Er zit overlap 

tussen de verschillende initiatieven, maar we zien 

op landelijk niveau ook dat er gezocht wordt naar 

samenwerking.

    schulden die zijn ontstaan door de Participatiewet 

deels kwijt te schelden. Er zijn twee soorten 

vorderingen en schulden in het kwijtscheldingsbeleid:  

     1.  vorderingen en schulden die niet voortvloeien 

uit een schending van de inlichtingenplicht (niet 

verwijtbare vorderingen, geen fraude). 

     2.  vorderingen en schulden die wel voortvloeien 

uit een schending van de inlichtingenplicht 

(verwijtbare vorderingen, fraude). 

We willen in 2021 de periode voor het alossen van 
deze schulden verkorten, door gebruik te maken van 

de ruimte die de wet biedt. Bij de vernieuwing van ons 

kwijtscheldingsbeleid ligt het accent op maatwerk. 

Het gaat om het bieden van perspectief aan mensen 

met langlopende schulden; door schulden eerder 

kwijt te schelden krijgen inwoners maandelijks meer 

bestedingsruimte.

‘De uitkering vind ik zo goed van de 

Nederlandse overheid. Wij hadden die 

hulp nodig toen we de taal moesten 

leren. Maar nu kan ik weer zelf geld 

verdienen.’

- Maha

Inkomen x 1.000 euro Raming 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024

Beter overzicht over financiën 75 56 67 78

Kwijtschelding schulden PW1 p.m. p.m. p.m. p.m.

Totaal 75 56 67 78

Inkomen x 1.000 euro Raming 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024

Bestaand beleid - - - -

Nieuw beleid 75 56 67 78

Totaal 75 56 67 78

Overzicht van de kosten
Onderstaande tabel geeft inzicht in de kosten van wat we de komende jaren aanvullend gaan doen om bij te dragen 

aan de doelen.

Onderstaande tabel geeft inzicht in de totale kosten van wat we de komende jaren gaan doen om bij te dragen aan 

de doelen.

1 Over kwijtschelding van schulden Participatiewet wordt u afzonderlijk geïnformeerd.
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Als gemeente hebben we deels de wettelijke 

taak, maar ook de beleidsruimte, om mensen een 

inancieel steuntje in de rug te geven. Met onze 
inkomensondersteunende instrumenten bieden we meer 

stabiliteit, zodat inwoners zich kunnen ontwikkelen en 

kunnen meedoen op alle leefdomeinen. 

Bestaand beleid behouden 
De instrumenten in ons huidige ondersteuningsaanbod 

bestaan zowel uit wettelijke als gemeentelijke 

regelingen. De komende periode blijven we met hierna 

genoemde instrumenten inzetten op het creëren van 

inanciële rust en stabiliteit.

Kindpakket (gemeentelijk)

Met dit pakket bieden we ondersteuning voor eerste 

levensbehoeften voor kinderen, zoals kleding en 

gezondheid. Daarnaast verstrekken we leermiddelen, 

ondersteunen we hun ontwikkeling en bevorderen 

we hun participatie in de maatschappij. Dit doen we 

samen met onze maatschappelijke partners in de stad, 

zoals Stichting Leergeld (in samenwerking met het 

Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds), het Fonds 

Bijzondere Noden Enschede (FBNE), de Kledingbank 

en de Voedselbank. 

4.2 Inkomensondersteuning Partijen als de Weekendschool, Stichting Present en 

Resto van Harte bieden – zoals de Kinderombudsman 

het omschrijft - empowerment7. Zo biedt de 

Weekendschool met ‘Toppers op zondag’ gemotiveerde 

jongeren een steuntje in de rug om hun horizon 

te verbreden op educatief, sociaal-cultureel en 

maatschappelijk gebied. Ook de KinderResto’s van 

Resto van Harte laten kinderen nieuwe mogelijkheden 

zien en positieve ervaringen opdoen. En Stichting 

Present draagt bij aan rust en ruimte voor gezinnen, 

door hun directe leefomgeving te verbeteren. Zoals de 

tuin aanpakken zodat kinderen er kunnen spelen of een 

mooie kinderkamer maken. 

Individuele Inkomenstoeslag (gemeentelijk)

De Individuele Inkomenstoeslag (IIT) is een regeling 

voor inwoners die al langer dan vijf jaar moeten 

rondkomen van een inkomen op bijstandsniveau (100% 

van het Wsm).

Bewindvoering (wettelijk)

De rechter kan besluiten een bewindvoerder aan te 

stellen om de inkomsten en uitgaven van inwoners 

te beheren. Wij betalen de maandelijkse kosten van 

bewindvoering als mensen voldoen aan de inkomens- 

en vermogensnormen van de bijzondere bijstand.

Collectieve zorgverzekering minima (gemeentelijk)

In samenwerking met Menzis bieden we de 

Collectieve zorgverzekering minima, met drie 

verschillende Garantpakketten, in combinatie 

met tandartsverzekeringen. Voor deelname aan 

Garantverzorgd 1 en 2 geldt een inkomensgrens van 

maximaal 110% Wsm. Voor inwoners met een grote 

zorgvraag is er Garantverzorgd 3 (tot 120% Wsm), 

waarbij het eigen risico is meeverzekerd. We zagen de 

afgelopen jaren een stijging in het aantal verzekerden 

dat gebruik maakt van de Collectieve Zorgverzekering 

Minima. We verwachten dat deze trend de komende 

jaren doorzet. 

Bijzondere bijstand (wettelijk)

Bijzondere bijstand is een vergoeding van 

extra of bijzondere kosten (grotere uitgaven, 

zoals een wasmachine). Met behulp van de 

draagkrachtberekening bepalen we of een inwoner hier 

aanspraak op kan maken. Daarbij kijken we naar de 

individuele omstandigheden en persoonlijke inanciële 
situatie.

7  Empowerment in de zin van positieve levenservaringen; het gevoel dat je mee kunt doen met de groep. Zie ook de column Naar een 
nieuwe focus op kinderarmoede van Nadja Jungmann (lector Schulden en incasso aan de Hogeschool Utrecht).
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Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Dit is strikt genomen geen instrument in het kader 

van het beleid rondom inkomensondersteunende 

voorzieningen. Bij het GBTwente (het gemeentelijk 

belastingkantoor Twente) kan kwijtschelding worden 

aangevraagd voor een deel van de OZB en voor de 

afvalstoffen- en de rioolhefing. Hiervoor wordt een 
norminkomen van maximaal 100% van het sociaal 

minimum gehanteerd. In 2018 was het bereik van deze 

regeling 85%, wat een stuk hoger is dan het bereik in de 

meeste andere gemeenten.

Overige maatschappelijke initiatieven 

(gemeentelijk)

Een aantal van onze maatschappelijke partners 

ontvangt gemeentelijke subsidie voor de ondersteuning 

van volwassenen. Dit zijn het Fonds Bijzondere Noden 

Enschede, de Voedselbank, de Stichting Present en 

Resto van Harte.

Bestaand beleid versterken
Zoals ook uit de onderzoeken van KWIZ en het 

Nibud blijkt, vormen de inkomensondersteunende 

instrumenten die we bieden samen een goede basis. 

Binnen die basis willen we een extra slag slaan, om het 

bereik te vergroten. 

Bekendheid voorzieningen vergroten

Uit het onderzoek van KWIZ blijkt dat het bereik van de 

meeste voorzieningen goed is, maar dat geldt wel voor 

bepaalde groepen. Mensen met een uitkering vanuit 

de Participatiewet of met een ouderdomspensioen 

maken vaker gebruik van de beschikbare regelingen 

dan mensen met een ander inkomen (zoals werkenden). 

Deze laatste groep denkt er geen recht op te hebben. 

We willen hen ook beter bereiken, door:

    effectieve communicatie in te zetten, zie hoofdstuk 5;

    de toegang tot de voorzieningen zo laagdrempelig 

mogelijk te maken, bijvoorbeeld door het aanvragen 

makkelijker te maken waar mogelijk. Dit binnen de 

kaders van de wet en binnen de kaders die door 

de gemeenteraad zijn gesteld (de kosten hiervoor 

zijn opgenomen bij nieuw beleid in het hoofdstuk 

schulden);

    de samenwerking met en tussen partners nog meer 

te bevorderen en faciliteren. Hierdoor komt veel 

energie los en deze samenwerking is essentieel 

in het effectief kunnen ondersteunen van onze 

inwoners;

    meer inanciële middelen beschikbaar te stellen, 
bijvoorbeeld in de vorm van extra subsidie. Enerzijds 

om bovenstaande acties uit te voeren en anderzijds 

om aan de extra vraag te voldoen die ontstaat als we 

meer mensen bereiken. 

Vroegtijdig ondersteunen en toegang makkelijker 

maken

We willen dat inwoners weten welke diensten 

we hebben en met welke problemen ze bij ons 

terechtkunnen. Vervolgens moet de toegang tot deze 

diensten laagdrempelig zijn. Daarom werken we 

samen met onze maatschappelijke partners aan Eén 

Loket; inwoners kunnen bij één (online, telefonische 

of fysieke) ingang terecht met al hun vragen over 

inkomensondersteuning en voor hulp bij het aanvragen 

ervan. Hierbij sluiten we aan bij de doorontwikkeling van 

de Wijkwijzer (versnellingsopgave Toegang). Door onze 

inkomensondersteunende mogelijkheden in een vroeg 

stadium (proactief) aan te bieden, kunnen we mensen 

helpen rondkomen met hun inkomen en (hogere) 

schulden voorkomen. 

Meer subsidie voor partners die het bereik 

vergroten (Kindpakket en FBNE)

We willen ons samen met onze partners inspannen 

om zoveel mogelijk kinderen te bereiken met 

het Kindpakket. Dit doen we met diverse acties, 

onder meer op het gebied van laagdrempelige 

toegang en communicatie en samenwerking met 

het maatschappelijk veld. Om de kosten van extra 

aanvragen op te vangen is vaak ook een hogere 

subsidie nodig; waar dit aan de orde is, kennen wij die 

toe.

Uit gesprekken blijkt dat we het bereik van Leergeld 

kunnen vergroten. In 2019 bereikte Leergeld 68% van 

haar doelgroep (zoals berekend door KWIZ).  

We streven naar een bereik van 75% in 2024 (niet als 

bovengrens, maar dit percentage lijkt voor nu het meest 

realistisch). De subsidie van Leergeld wordt in lijn met 

het groeiende bereik stapsgewijs verhoogd.

Verder krijgt de Kledingbank een extra subsidie, om 

zowel voor het winter- als voor het zomerseizoen 

nieuwe kinderschoenen en nieuw kinderondergoed te 

kunnen verstrekken.
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Voor activiteiten mede gericht op volwassenen geldt dat 

het Fonds Bijzondere Noden Enschede een groeiend 

aantal aanvragen kent. Daarom kennen we ook aan 

deze instelling een extra subsidie toe.

Bereik IIT vergroten

Met 24% is het huidige bereik van de Individuele 

Inkomenstoeslag (IIT) laag. Om dit te verhogen zetten 

we stevig in op communicatie (zie hoofdstuk 5), maar 

gaan we ook het verstrekken van de IIT veranderen. 

Categoriaal toekennen van de IIT is niet mogelijk, maar 

het vergemakkelijken van het aanvraagproces wel. 

Met ingang van 2021 krijgen inwoners van wie we het 

inkomen weten, of die eerder IIT hebben aangevraagd, 

voor-ingevulde aanvragen toegezonden. We streven 

naar een bereik van 45% in 2024 (wederom: niet als 

bovengrens).

Uitstroom uit bewindvoering vergroten

We proberen de toenemende kosten voor 

bewindvoering beheersbaar te houden, door afspraken 

te maken met bewindvoerderskantoren over de 

uitstroom uit bewind. Deze uitstroom zal beperkt zijn, 

want het grootste deel van deze groep mensen heeft 

terecht een bewindvoerder. We verwachten dat het 

mogelijk is een uitstroom van 5 tot 8% te realiseren. 

Samenwerking in de keten 

inkomensondersteuning vergroten

De samenwerking met en tussen onze partners 

is een belangrijke sleutel tot het effectief kunnen 

ondersteunen van onze inwoners. We streven naar 

een sluitende keten van voorzieningen. Uit het 

onderzoek van KWIZ blijkt dat er speciiek behoefte 
is aan betere kennisdeling. Als gemeente zijn we zelf 

een samenwerkingspartner, maar hebben we ook een 

regiefunctie. We kunnen de samenwerking bevorderen 

en faciliteren om maximaal resultaat te behalen met ons 

beleid. Daartoe ontwikkelen we nieuwe werkwijzen en 

organiseren we onder meer structureel Rondkomen met 

je inkomen-bijeenkomsten, om kennis uit te wisselen 

en elkaar te versterken. Dat werkt heel goed. De 

bijeenkomsten worden druk bezocht, de samenwerking 

en kennisdeling zijn groot en partners geven aan deze 

bijeenkomsten te waarderen. We blijven dit doen, zodat 

mensen elkaar blijven ontmoeten. 

Overzicht van de kosten

Onderstaande tabel geeft inzicht in de meerjarige 

ontwikkeling van de kosten van ons bestaande beleid en 

de versterking daarvan.

Inkomensondersteuning x 1.000 euro Raming 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024

Kwijtscheldingen 4.430 4.430 4.430 4.430

Subsidies Kindpakket 1.649 1.670 1.691 1.712

Subsidies overige armoedepartners 210 210 210 210

Individuele Inkomens Toeslag (IIT) 233 273 313 361

Bewindvoering bijzondere bijstand 3.852 3.952 4.051 4.148

Overige bijzondere bijstand 1.200 1.200 1.200 1.200

Laagdrempelige toegang / Eén Loket1 p.m. p.m. p.m. p.m.

Samenwerking partners2 p.m. p.m. p.m. p.m.

Menzis GV 1, 2, 3 en RUB 2.462 2.557 2.658 2.764

Totaal 14.036 14.292 14.553 14.825

1  In afstemming met de versnellingsopgave toegang worden de uitgaven nader uitgewerkt. De kosten zijn opgenomen in de tabel nieuw 
beleid in het hoofdstuk schulden.

2 Beperkte uitgaven, gedekt uit reguliere budgetten.

8  Empowerment in de zin van positieve levenservaringen; het gevoel dat je mee kunt doen met de groep. Zie ook de column Naar een 
nieuwe focus op kinderarmoede van Nadja Jungmann (lector Schulden en incasso aan de Hogeschool Utrecht).
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9 In afstemming met de versnellingsopgave toegang worden de uitgaven nader uitgewerkt.

Nieuw beleid Inkomensondersteuning
Naast het behouden en versterken van de basis zijn er 

ook aanvullende, nieuwe beleidsvoornemens waar we 

op in willen zetten. 

Het Kindpakket uitbreiden

De komende beleidsperiode gaan we het Kindpakket op 

de volgende thema’s doorontwikkelen:

    We zien een groei in de aanvraag van initiatieven, 

die opgroeiende kinderen kansen bieden zich meer 

te ontplooien. We investeren in deze empowerment8 

van kinderen en jongeren, zodat ze beter gezien 

worden en voorbereid zijn op hun toekomst. Dit sluit 

aan bij de aanbevelingen van de Kinderombudsman, 

zoals verwoord in het rapport alle kinderen 

kansrijk. We maken het mogelijk dat voor dit soort 

initiatieven (aanvullende) subsidies kunnen worden 

aangevraagd.

    In 2018 is de Individuele Inkomens Toeslag (IIT) 

voor een periode van drie jaar – dus tot en met 

31 december 2020 – verhoogd met een extra 

bedrag voor elk ten laste komend kind (gedekt uit 

tijdelijke rijksmiddelen). Dit hebben we gedaan 

op aanbeveling van het Nibud; in de Minima 

Effectrapportage 2019 geeft het Nibud aan deze 

maatregel als zeer positief te beoordelen.  

De verruiming van de IIT maken we structureel, als 

onderdeel van het Kindpakket. 

    In overleg met partners uit het jeugddomein (zoals 

het onderwijs, JGZ en de kinderopvang) werken we 

aan een gezamenlijke aanpak voor het bestrijden van 

kinderarmoede (aansluitend bij de aanbevelingen 

van de Kinderombudsman).

Ondersteunen sociale participatie 

jongvolwassenen 

Zowel het Nibud als KWIZ heeft geadviseerd te 

onderzoeken of we sociaal maatschappelijke participatie 

voor volwassenen kunnen vergoeden. In de komende 

beleidsperiode willen we deze vorm van ondersteuning 

uitbreiden voor jongvolwassenen (18 - 23 jaar). Na de 

achttiende verjaardag verandert er in inanciële zin veel 
voor jongeren en hun ouders. We willen jongeren daarbij 

een steuntje in de rug geven en denken concreet aan 

een maximale bijdrage van € 100,- per jaar per persoon. 

Overige armoedepartners, computerbank

Begin 2019 is een motie aangenomen om onderzoek 

te doen naar de behoefte aan een computerbank voor 

volwassen inwoners die weinig te besteden hebben. 

Het college heeft de raad toegezegd om daar in deze 

kadernota op terug te komen, zodat de raad een 

integrale afweging kan maken. 

Het gaat om een klein aantal mensen die dit niet via 

een andere regeling kunnen krijgen. Uit onderzoek 

blijkt dat het Fonds Bijzondere Noden Enschede aan 

de vraag kan voldoen met een jaarlijkse (structurele) 

budgetverhoging van € 5.000. Die budgetverhoging 

kennen we toe en het inrichten van een aparte 

voorziening is daarmee niet nodig.

Menstruatie-armoede

We kennen op dit moment geen concrete vraag 

van onze partners voor het verstrekken van 

menstruatieproducten en zien op dit moment geen 

noodzaak voor het opstellen van een separaat plan van 

aanpak m.b.t. het onderwerp menstruatie-armoede. We 

hebben oog voor het onderwerp in de uitvoering van ons 

beleid en we gaan het thema dan ook in voorkomende 

gevallen actief aandacht geven tijdens onze reguliere 

contactmomenten met onze maatschappelijke partners.

‘Toen ik werkloos raakte, kreeg ik 

problemen met de afbetaling. Ik heb 

me daarna helemaal suf gesolliciteerd. 

Ik had een hartstilstand gehad en 

was opgenomen in het ziekenhuis. 

Een verpleegster wees me op de 

mogelijkheid van het wijkteam. 

Mijn financiële plaatje kwam aan de 

orde. Ik had zelf al via Excel staatjes 

gemaakt om bij te houden wat ik 

uitgaf, met daarop zelfs de vloeitjes 

van de sigarenboer. Ze was onder 

de indruk van mijn administratie en 

kreeg een goed inzicht. Wel vroeg ze 

zich af hoe ik het volhield dat ik van zo 

weinig moest leven.’

- Willem 

4Terug
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Inkomensondersteuning x 1.000 euro Raming 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024

Uitbreiding Kindpakket ( o.a. empower-

ment en IIT)
156 166 176 189

Subsidies overige armoedepartners 

(computerbank)
5 5 5 5

Sociaal-maatschappelijke participatie 

jongeren 18-23 
47 71 95 119

Inzet Actualiteitenbudget - 64 - 64 - 64 - 64

Totaal 144 178 212 249

Inkomensondersteuning x 1.000 euro Raming 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024

Bestaand beleid 14.036 14.292 14.553 14.825

Nieuw beleid 144 178 212 249

Totaal 14.180 14.470 14.765 15.074

Overzicht van de kosten
Onderstaande tabel geeft inzicht in de kosten van wat we de komende jaren aanvullend gaan doen om bij te dragen 

aan de doelen.

Onderstaande tabel geeft inzicht in de totale kosten van wat we de komende jaren gaan doen om bij te dragen aan 

de doelen.

4

    de mogelijkheden om het eigen risico vooraf in 

termijnen te laten betalen. Hierdoor komen inwoners 

niet voor onverwachte kosten te staan. Als er eigen 

risico overblijft, storten we dat terug.

    het investeren in ons partnerschap met verzekeraars, 

want de contracten tussen zorgverzekeraars en 

gemeenten komen landelijk steeds lastiger tot stand. 

De polis is voor verzekeraars mogelijk verliesgevend. 

    welk pakket mensen kiezen. Kiezen zij wel het 

pakket dat het beste bij hun zorgbehoefte past?  

Met name de stijging van het aantal mensen dat voor 

Gezond Verzekerd 3 kiest, maakt dat we hier verder 

onderzoek naar willen doen. 

We verwachten de resultaten van het onderzoek in het 

derde kwartaal van 2021.

Collectieve zorgverzekering minima (Czm) 

verbeteren

We gaan de Czm onderzoeken om:

1.  inzicht te krijgen in de doelgroep die er gebruik van 

maakt;

2.  te bepalen hoe we de Czm effectief kunnen inzetten 

voor de inwoner, terwijl we tegelijkertijd de kosten 

voor de komende jaren beheersbaar houden. 

In dit onderzoek nemen we de aanbevelingen van KWIZ 

en het Nibud mee, en het CPB9 rapport dat (deels) op 

landelijk niveau verder wordt uitgewerkt. We kijken 

onder andere naar:

Terug
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In Enschede hebben we in de afgelopen jaren 

sterk ingezet op het verlichten van armoede en 

het terugdringen van schulden. De problematiek is 

hardnekkig en kan niet alleen door de lokale overheid 

(onze gemeente) worden opgelost.  

Het gaat ook niet langer alleen om huishoudens met een 

minimuminkomen; steeds meer mensen met een hoger 

inkomen komen in de problemen. Onzekere inkomsten, 

stijgende vaste lasten en een gebrek aan spaargeld 

maken het lastig om rond te komen.  

Ook de complexe toeslagen van de belastingdienst 

en de lexibilisering van de arbeidsmarkt brengen 
huishoudens in de inanciële problemen.

Met de schuldhulpverlening van de Stadsbank hebben 

we ons de afgelopen jaren gefocust op het treffen van 

betalingsregelingen met individuele schuldeisers.  

Dit kost erg veel tijd, waardoor inwoners lang in de 

stress blijven zitten. 

Mensen vinden het wel belangrijk om (op termijn) van 

hun schulden af te komen, maar dagelijkse rust en 

stabiliteit zijn nog belangrijker. Het regelen van leefgeld 

en het afwenden van de dreiging van deurwaarders 

moet eerst gebeuren. Pas dan kunnen we mensen 

effectief ondersteunen op andere leefgebieden.  

Het is ook van belang dat de professional die op andere 

leefgebieden ondersteunt, zich niet gaat bemoeien met 

de (externe) professionele schuldhulpverlening. Kortom: 

schoenmaker blijf bij je leest.

4.3 Schuldhulpverlening

Bestaand beleid behouden
We willen de komende beleidsperiode doorgaan met schuldhulpverlening door de Stadsbank, maar we gaan wel 

inzetten op vernieuwing (zie volgende pagina bij Nieuw beleid). Globaal ziet de huidige dienstverlening van de 

Stadsbank er nu als volgt uit:

Van schuld naar oplossing
Het heft weer in eigen hand, door alles in een hand!

Scan

Stabilisatie
Budgetbeheer

Budgetbeheer bewind

Eerst 
oplossen!

Crisis?

Nazorg

Voorkomen

Recidive

Dienst op maat

Ladder van zelfredzaamheid

Meerderjarigenbewind

Schuldregeling

Verzoekschrift WSNP

Advies

Budgetbeheer

Budgetcursus

Kredietverstrekker

48 uur

Max. 4 mnd

Max. 3 jaar
Max. 6 mnd

4Terug
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Schulden x 1.000 euro Raming 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024

Stadsbank Oost Nederland

(bijdrage aan gemeenschappelijke regeling)
2.599 2.599 2.599 2.599

Totaal 2.599 2.599 2.599 2.599

Overzicht van de kosten
Onderstaande tabel geeft inzicht in de meerjarige ontwikkeling van de kosten van wat we nu doen.

Nieuw beleid schuldhulpverlening
De komende beleidsperiode zetten we (extra) in 

op vroegsignalering, de toegang tot ondersteuning 

bij schulden, de keten van schuldhulpverlening in 

Enschede, de schuldhulpverlening zelf en de nazorg en 

coaching.

Vroegsignalering

Op 1 januari 2021 treedt een wijziging in de wet 

gemeentelijke schuldhulpverlening in werking, 

waardoor gemeenten gegevens van burgers met 

betalingsachterstanden in een vroeg stadium kunnen 

uitwisselen met woningcorporaties, energie- en 

drinkwaterbedrijven en zorgverzekeraars. Zo krijgen 

we mensen met schulden tijdig in beeld en kunnen we 

hulp bij betalingsachterstanden en schuldhulpverlening 

aanbieden. Voor de uitvoering van deze werkwijze willen 

wij nauw aansluiten bij geautomatiseerde systemen die 

wij al gebruiken bij vroegsignalering in het kader van 

Vroeg Eropaf. De nadere uitwerking (wie, wat en hoe) 

willen wij voor het einde van 2020 gereed hebben.

Medio 2019 zijn we gestart met het project Vroeg 

Eropaf (looptijd pilot t/m 31-12 -2020). Het doel is 

het voorkomen van problematische schulden in 

huishoudens. Het niet-betalen van vaste lasten is een 

eerste signaal van een zorgelijke inanciële situatie. 
Door dit in een vroeg stadium te onderkennen, kunnen 

we het verder oplopen van schulden voorkomen.  

We werken hierbij samen met schuldeisers 

die vaste lasten innen (zorgverzekeraars, 

woningbouwverenigingen, energieleveranciers, Vitens). 

In het vierde kwartaal van 2020 evalueren we de 

werkwijze en de uitkomsten van de pilot. 

Ondersteuning door het voorliggend veld van de 

schuldhulpverlening

Schulden ontstaan vaak doordat iemand het overzicht 

over zijn of haar inkomsten en uitgaven verliest en/

of niet goed kan omgaan met geld. Om te voorkomen 

dat mensen in een problematische schuldensituatie 

‘Ik voelde me heel erg opgelucht dat ik 

de controle uit handen kon geven.  

Echt een opluchting dat ik het niet 

meer alleen hoefde te doen.  

Iedere deurbel of telefoontje was een 

deurwaarder. Dat brengt zoveel stress 

met zich mee. De Stadsbank heeft me 

altijd er door heen geholpen.’

- Oscar 

4

terechtkomen, is er de Enschedese Schuldenvrij Route. 

Dit is een samenwerking van verschillende (vrijwilligers-) 

organisaties zoals Alifa, Humanitas, Power, Leger 

des Heils, en het Formulieren Adviespunt van het 

Diaconaal Platform. Inwoners kunnen hier terecht voor 

ondersteuning en hulp bij hun inanciën en administratie. 
De Enschedese Schuldenvrij Route is de digitale kaart 

voor de inwoner met vragen over schulden. Waar nodig 

worden inwoners verwezen naar de professionele 

schuldhulpverlener: de Stadsbank Oost Nederland. 

 

De inzet van vrijwilligers kan een zwaardere (duurdere) 

vorm van hulp soms voorkomen. In andere gevallen 

is de inzet ondersteunend aan een professioneel 

hulpverleningstraject; de vrijwilliger kan het effect van de 

professionele ondersteuning versterken of versnellen. 

Bovendien kan de ondersteuning meerwaarde hebben 

na aloop van hulpverlening, in de vorm van nazorg.  

Terug
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De toegang tot ondersteuning bij schulden 

verbeteren

Zowel de Stadsbank als andere maatschappelijke 

organisaties gaan letten op signalen dat inwoners 

ondersteuning nodig hebben. Denk aan een scheiding, 

het overlijden van een naaste, ontslag of ziekte. 

De toegang tot schuldhulpverlening maken we 

laagdrempelig en duidelijk. We verwijzen mensen 

‘warm’ door, zodat ze zich niet van het kastje naar de 

muur gestuurd voelen. Ook informeren we collega’s 

(professionals en vrijwilligers) over het resultaat. 

We gaan helder en goed zichtbaar communiceren 

over wat de snelste manier is om van je schulden af te 

komen, zodat inwoners weten waar ze terecht kunnen. 

Via een gezamenlijke mediacampagne brengen we de 

boodschap over dat mensen zich hier niet voor hoeven 

schamen. Wie hulp zoekt is juist goed bezig. 

De keten van schuldhulpverlening verbeteren

De ketenpartners binnen onze gemeente weten wie er 

allemaal in de keten zit. Ze kennen hun eigen grenzen 

en weten wanneer ze inwoners naar een (andere) 

professional moeten doorverwijzen. Daarbij zorgen ze 

voor een warme overdracht. We blijven professionals 

ook trainen in stress-sensitieve dienstverlening.   

We presenteren de Enschedese Schuldenvrij Route 

als één organisatie. De verschillende hulpverlenende 

partijen maken samen deel uit van het grotere geheel. 

De dienstverlening organiseren we samen, achter de 

schermen. 

Bij schuldenbewind moet de beschermingsbewindvoerder 

snel de juiste stappen zetten (om het vergroten 

van de schuld door incassokosten of boetes te 

voorkomen). Zoals leefgeld regelen en de inanciële 
zaken in orde maken via de Stadsbank. Hiervoor is 

een goede samenwerking tussen de Stadsbank en de 

beschermingswindvoerders onmisbaar, waar we aan 

moeten werken. 

4

Werkwijze schuldhulpverlening verbeteren

We gaan vaker inzetten op saneringskredieten voor 

mensen met heel veel schulden. Dit wil zeggen dat 

de Stadsbank de schulden overneemt en de enige 

schuldeiser wordt van de inwoner. Dit garandeert de 

eigenlijke schuldeisers dat ze hun geld via de Stadsbank 

krijgen en geeft inwoners rust. Ook als hun inkomen 

hoger wordt, blijft de hoogte van de maandelijks 

alossing bij de Stadsbank (saneringskrediet) hetzelfde. 
Als gemeente maken we afspraken met de Stadsbank 

over de garantstelling van het saneringskrediet.  

Op landelijk niveau wordt er gewerkt aan het 

opzetten van een nationaal waarborgfonds voor 

saneringskredieten bij het oplossen van schulden. Als 

dit fonds er komt sluiten we ons daarbij aan. 

We gaan structureler werken aan regelmatig 

contact met de inwoner(s) tijdens het proces van de 

schuldhulpverlening. Ook hebben we oog voor de 

verschillen tussen mensen die we helpen en daar 

stemmen we onze diensten zoveel mogelijk op af.

Grote instellingen en organisaties die veel klanten 

hebben met schulden bij de Stadsbank, krijgen een 

vaste casemanager van de Stadsbank als eerste 

aanspreekpunt. Ook gaan we experimenteren met 

het collectief regelen van schulden. Het maken van 

collectieve afspraken over alossingspercentages 
bij grote landelijke schuldeisers kan tot een sneller 

resultaat leiden. Hierdoor nemen de bijkomende kosten 

van een schuld af.  

Verder gaan we experimenteren met het Jongeren 

Perspectieffonds. Als kansarme jongeren teruggaan 

naar school en een startkwaliicatie of diploma halen, 
dan schelden we een deel van de schuld kwijt.  

Zo krijgen jongeren een nieuw perspectief en kunnen ze 

schuldenvrij een nieuwe start maken. 

Ook na aloop van een schuldentraject houden we 
contact, om te voorkomen dat mensen zich opnieuw in 

de schulden steken (wat vaak gebeurt). Deze nazorg 

kan bestaan uit nabellen, langsgaan of aandacht 

houden voor potentiële schulden in andere trajecten 

met de inwoner. Coaching om nieuwe schulden te 

voorkomen bieden we proactief aan.

Terug
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Schulden x 1.000 euro Raming 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024

Vroeg Eropaf1 p.m. p.m. p.m. p.m.

Jongeren Perspectieffonds 80 80 80 04

Collectief schulden regelen 0 40 40 40

Eén Loket / laagdrempelige toegang2 50 50 50 50

Nazorg en coaching 80 80 80 04

Wijzigen WGS 25 25 25 25

Samenwerking partners / 

Enschedese Schuldenvrij Route3
p.m. p.m. p.m. p.m.

Totaal 235 275 275 115

Overzicht van de kosten
Onderstaande tabel geeft inzicht in de kosten van wat we de komende jaren aanvullend gaan doen om bij te dragen 

aan de doelen.

1 Evaluatie van de pilot Vroeg Eropaf in Q4/2020.
2 In afstemming met de versnellingsopgave toegang worden de uitgaven nader uitgewerkt.
3 Beperkte uitgaven, gedekt uit reguliere budgetten.
4 Evaluatie vindt plaats in 2023, afhankelijk van de evaluatie kan continuering plaatsvinden.

Schulden x 1.000 euro Raming 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024

Bestaand beleid 2.599 2.599 2.599 2.599

Nieuw beleid 235 275 275 115

Totaal 2.834 2.874 2.874 2.714

Onderstaande tabel geeft inzicht in de totale kosten van wat we de komende jaren gaan doen om bij te dragen aan 

de doelen.

4Terug
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We willen dat zoveel mogelijk van onze inwoners kunnen rondkomen met hun 
inkomen. Dat is het ultieme doel van het armoedebeleid. Communicatie in al 
zijn aspecten is ondersteunend aan dit doel. We weten uit eigen ervaring hoe 
belangrijk communicatie is bij het verminderen van de armoedeproblematiek. 
De onderzoeken van het Nibud en KWIZ bevestigen dat beeld.
Het gaat niet alleen over communicatiemiddelen. Het gaat ook over 
samenwerking, duidelijke taal en bejegening. En over betere toegankelijkheid, 
lagere drempels en bereik. Om de doelen te behalen is optimale persoonlijke 
aandacht nodig, fysiek en digitaal.

5. Communicatie, bereik en 
toegankelijkheid

Hoe gaan we de Enschedeërs bereiken en informeren?

Wat doen we al? 

We bundelden alle relevante informatie voor inwoners 

onder de communicatieve paraplu ‘Rondkomen met 

je inkomen’. Ook de gesprekken met partners en 

ervaringsdeskundigen deden en doen we onder die 

noemer. Net als deze nota. 

We communiceren nu natuurlijk ook. Voor het bereiken 

van de inwoner zetten we ieder jaar verschillende 

middelen in. Dat continueren we. We zijn begonnen 

met het monitoren van onze communicatieacties om 

te ontdekken wat het beste werkt; hoe we de inwoner 

kunnen bereiken en activeren. Hier gaan we mee door. 

Wat gaan we doen?

De gemeente is niet de enige organisatie die 

met inwoners communiceert over inkomen, 

inkomensondersteuning en schuldhulpverlening. Tal van 

ketenpartners doen dat ook. Het is belangrijk dat we 

goed samenwerken en elkaar ook in onze communicatie 

versterken. Samenwerking, voor meer bereik van onze 

instrumenten onder inwoners. 

Dat is geen nieuw inzicht, maar wel één dat ook door de 

laatste onderzoeken onderstreept wordt en terugkwam 

in de sessies met onze partners.  

De gemeente wil daarom nadrukkelijk mét de partners 

een communicatiestrategie ontwikkelen en uitvoeren. 

Zo komen we tot een strategie waar alle betrokkenen 

achter staan, mede eigenaar van zijn en (dus) gebruiken 

voor hun communicatie met inwoners. Dit leidt tot meer 

eenduidige, herkenbare en effectieve communicatie.  

De gemeente neemt in dit proces de regierol op zich.

Naast de te ontwikkelen communicatiestrategie 

komen we ook met een nieuwe, digitaal ondersteunde 

werkwijze. Niet om helemaal op digitaal in te zetten, 

maar wel om het slim te gebruiken. Zoals volledig 

anoniem (AVG-proof) in beeld brengen welke woorden 

mensen gebruiken, of wij wel diezelfde taal spreken 

en welke kanalen zij het meest gebruiken. Zo leren 

we steeds beter wat onze inwoners zoeken, wat hen 

beweegt en waar de drempels zitten. Met die inzichten, 

en het bespreekbaar maken daarvan, kunnen we de 

inzet van communicatie qua bereik en toegankelijkheid 

over de volle breedte aanscherpen (on- en ofline).

Hoe gaan we dat doen?

We gaan een gedifferentieerde en gezamenlijke 

communicatiestrategie uitwerken, die past bij de 

diversiteit van onze inwoners. Want niet iedereen 

is even digi- of taalvaardig. Er zijn verschillen in 

achtergrond, cultuur, persoonlijke ontwikkeling, 

et cetera. Deze communicatiestrategie gaan we 

vervolgens implementeren en continu toetsten en 

herijken.

5Terug
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Vijf kernvragen als leidraad voor groei naar eficiëntere 
communicatie en minder (digitale) drempels

Samen met partners willen we al lerend effectiever 

worden in onze communicatie, door doorlopend het 

gesprek te voeren aan de hand van vijf kernvragen. 

We stellen centraal:

1.  Wat leeft er bij inwoners (wat is de vraag van de 

inwoner)?

2.  Hoe brengen we onze boodschap op de meest 

effectieve manier (dus ook welk kanaal is het beste 

voor een bepaalde boodschap)?

3.  Waar kunnen inwoners terecht met hun vragen?

4.  Waar lopen zij tegenaan in onze gezamenlijke 

dienstverlening?

5.  Hoe doorbreken we het hardnekkige taboe rondom 

armoede en schulden? 

Dit is een reeds ingezette koers. Dit gesprek voeren 

we al (al gebeurt dat nu voornamelijk intern) maar 

willen we nadrukkelijk versterken, structureren en 

professionaliseren mét de partners. Dit draagt ook bij 

aan de samenwerking en verbetering van de onderlinge 

verhoudingen (door begrip) en dat komt de inwoner ten 

goede.

We willen zoals gezegd antwoord krijgen op de vijf 

kernvragen bij verschillende maatschappelijke thema’s, 

door communicatie structureel op de agenda te zetten. 

Door een gezamenlijke strategie te formuleren en een 

werkwijze met elkaar af te spreken. Dus, samenvattend, 

gaan we werken aan: 

    Een gezamenlijke communicatiestrategie: elkaar 

versterken in communicatie naar de inwoner. 

 

Op basis van het vooronderzoek en aanvullende 

gespreksrondes met partners ontwikkelen we een 

gezamenlijk uitvoeringsplan voor ‘Rondkomen 

met je inkomen’. Wat gaan we doen, welke 

middelen denken we nodig te hebben en wat is de 

tijdslijn? In het plan komt speciieke aandacht voor 
doelgroepbenadering.  

 

Dus ook aandacht voor laaggeletterdheid, 

digivaardigheid en andere (taal)barrières, het hebben 

van weinig zelfvertrouwen en/of een klein netwerk. 

Waar mogelijk worden mensen doorverwezen 

voor hulp. En er is aandacht voor de gewenste 

samenwerkingsversterking tussen alle ketenpartners, 

voor optimaal draagvlak en daarmee óók bereik. 

We denken plan-inhoudelijk aan een slimme, 

gecombineerde inzet van analoge en digitale 

middelen. Een mix van bewezen instrumenten (zoals 

huis-aan-huis advertenties en mupi’s), aangevuld met 

nieuwe en andere middelen (zoals meer inzet van 

audiovisuele middelen en bijvoorbeeld adverteren via 

Google en social media). We proberen dingen uit en 

kijken wat werkt via de ‘plan-do-check-act-cyclus’.  

 

Verwachte oplevering: Q2 en doorlopend; het 

ontwikkelen van de strategie is al ingezet en hier 

werken we constant aan verder. 

    Een nieuwe werkwijze: samenwerken is de sleutel.  

 

Naast de grote gezamenlijke bijeenkomsten 

‘Rondkomen met je inkomen’, gaan de afdeling 

Communicatie en de beleidsterreinen in kleiner 

verband praten over speciieke thema’s in 
relatie tot communicatie. Op die manier gaan 

we, vanaf de oplevering van de gezamenlijke 

communicatiestrategie, structureel en periodiek 

in wisselende samenstellingen ‘aan tafel’ over het 

onderwerp ‘Communicatie, boodschap, bereik en 

toegankelijkheid’.  

 

Verwachte oplevering: doorlopend op de agenda.

    Een monitor: digitaal luisteren en een effectief 

gesprek voeren met elkaar.  

 

Ter ondersteuning en structurering van de werkwijze 

(en het te voeren gesprek) ontwikkelen we een 

monitor. Deze monitor combineert idealiter online 

onderzoek (zoals anoniem oriëntatiegedrag) met 

de prestaties van verschillende communicatieacties 

(van bijvoorbeeld een aangepaste web-tekst, social 

mediacampagne of een huis-aan-huis advertentie).  

 

Het ontwikkelen van een monitor als (gespreks)

instrument doen we wederom expliciet samen met 

de partners. We willen zoveel mogelijk (relevante/

noodzakelijke) informatie in de monitor gieten. We 

gaan die informatie analyseren en daarover het 

gesprek met elkaar aan.
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Onderzoek laat zien dat Nederlanders die te 

maken hebben met armoede of een uitkering 

ontvangen meer dan gemiddeld zoeken op 

termen als ‘snel geld nodig of ‘snel geld lenen 

zonder loonstrook’ (Trendata, 2019). Via een 

zoekopdracht, meestal in Google, komen 

mensen snel terecht bij flitsleningen en 

geldwoekeraars. De gemeente heeft het echter 

niet over ‘snel geld’ of ‘lenen’ maar over  

‘regelingen’, ‘voorzieningen’ en ‘hulpverlening’. 

Dit verschil in vraag en aanbod vraagt om een 

aanpak en verbetering.

Willen we in de preventieve sfeer mensen 

bereiken, dan moeten we ook oriëntatiegedrag 

onder de loep nemen. De inzichten uit 

zoekmachines zijn waardevol. Zoekmachines 

kennen geen taboes, dus mensen typen hun 

vragen zonder gêne in. Door daarvan te leren 

én alle volgende acties continue te meten en 

wegen zetten we onderbouwd stappen in de 

verbetering van informatievoorziening en 

dienstverlening. Uiteraard zorgvuldig en met 

een waarborg voor de privacy (AVG) en in 

achtneming van wetten en voorschriften.

Een digitale monitor is ondersteunend aan: 

        de uitvoering van de gezamenlijke 

 communicatiestrategie; 

        het vinden van de juiste taal/toon; 

       het vinden van het juiste kanaal;

         het verbeteren van onze gezamenlijke digitale  

dienstverlening;

         de verbetering van de samenwerking en het begrip 

tussen onze partners.

      Wanneer de werkwijze en de monitor ‘staan’ zijn we 

in staat om digitaal te luisteren. We pikken op waar 

mensen om vragen en welke woorden zij gebruiken. 

We leren welke kanalen zij graag gebruiken en welk 

effect onze (communicatie) acties hebben; dus ook 

waar we méér van moeten doen en wat we beter 

achterwege kunnen laten. En we leren hoe we onze 

traditionele middelen en fysieke contactpunten 

kunnen verbeteren.  

 

Ook moeten en gaan we optimaal aansluiten bij 

de online ontwikkelingen die al gaande zijn binnen 

het sociaal domein, zoals de versnellingsopgave 

Toegang. Eén Loket is daar onderdeel van.  

Er gebeurt veel en we willen dingen niet dubbel 

doen. We moeten altijd vanuit de inwoner blijven 

denken, die geen tien websites wil bezoeken en die 

het niet uitmaakt wie de ondersteuning biedt.  

 

Verwachte oplevering: Q2/3 2021, ontwikkeling/

aanscherping doorlopend.

    Meer inzet communicatie: extra slagkracht.  

 

Extra ondersteuning is nodig in verband met 

de uitbreiding ten opzichte van de huidige 

communicatieactiviteiten. Wij stellen vanuit 

Communicatie een trainee (Saxion/Fast Forward 

niveau) aan voor praktische ondersteuning en om de 

uitvoering van het plan scherp te houden. 

Tot slot: communicatie is nooit statisch.  

De omstandigheden veranderen en de communicatie 

dus ook. De gezamenlijke aanpak en de inrichting 

op effectmeten houdt ons scherp en zorgt ervoor 

dat we de juiste dingen doen voor onze inwoners op 

het gebied van communicatie, boodschap, bereik en 

toegankelijkheid.
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Communicatie x 1.000 euro Raming 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024

Communicatiemiddelen 30 35 35 35

Totaal 30 35 35 35

Overzicht van de kosten
Onderstaande tabel geeft inzicht in de meerjarige ontwikkeling van de kosten van wat we nu doen.

1 Uitgaven worden gedekt vanuit afdeling Communicatie.

Schulden x 1.000 euro Raming 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024

Communicatieplan / strategie 25 3 3 3

Ondersteuning communicatie1 p.m. p.m. p.m. p.m.

Monitor ontwikkelen 30 20 3 3

Totaal 55 23 6 6

Schulden x 1.000 euro Raming 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024

Bestaand beleid 30 35 35 35

Nieuw beleid 55 23 6 6

Totaal 85 58 41 41

Onderstaande tabel geeft inzicht in de kosten van wat we de komende jaren aanvullend gaan doen bij te dragen aan 

de doelen.

Onderstaande tabel geeft inzicht in de totale kosten van wat we de komende jaren gaan doen.
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We kijken bij monitoring vaak naar de cijfers, zoals het bereik van de 
regelingen of het aantal mensen dat gebruik maakt van een regeling. Maar met 
cijfers alleen kom je niet tot meer menselijke maat.

6. Monitoring en 
verantwoording van beleid

Hoe gaan we het beleid meten en bijsturen?

Effectmeting is meer dan het verzamelen van 

cijfers

Naast de harde data, hebben ‘zachte data’ (de verhalen 

van mensen en hun persoonlijke ervaringen) voor dit 

beleidsterrein grote meerwaarde. In aanloop naar deze 

kadernota is veel waardevolle informatie verzameld 

tijdens bijeenkomsten met partners, door interviews met 

ervaringsdeskundigen en partners, en via een enquête 

onder gebruikers van onze voorzieningen. Waar de 

harde data ons een goed beeld geven van de stand van 

zaken, leveren zachte data nieuwe inzichten op, die 

leiden tot concrete plannen en ideeën. 

Toetsen of de kadernota herijking nodig heeft

Deze kadernota is geen statisch, vaststaand beleid 

voor vier jaar. We beoordelen regelmatig of de nota 

nog aansluit bij de realiteit. Dit toetsen we onder 

meer door jaarlijks twee Rondkomen met je inkomen-

bijeenkomsten te plannen, met de vaste groep 

ervaringsdeskundigen en maatschappelijke partners. 

Speciiek bedoeld om informatie op te halen rond 
verschillende thema’s, aanvullend op de verzamelde 

cijfers. 

Instrumenten gerichter inzetten

Dankzij de onderzoeken van het Nibud en de 

Armoedemonitor kunnen we instrumenten gerichter, 

eficiënter en vanuit een duidelijke visie inzetten.  
We zien de resultaten van de onderzoeken uit 2019 

als nulmeting voor het verdere proces van meten en 

verbeteren. 

Het onderzoek door het Nibud wordt om het jaar 

herhaald, evenals de analyse van de situatie in 

Enschede (conform de Armoedemonitor). Zo krijgen we 

ieder jaar een actueel beeld. Daarbij willen we onder 

andere kijken naar het bereik van voorzieningen en de 

aantallen mensen die er gebruik van maken.  

De resultaten van onderzoeken delen wij met de Raad.

Zichtbare resultaten

Zoals in het coalitieakkoord staat, streven we naar 

maximaal rendement van iedere bestede euro.  

We hebben dit rendement proberen te bepalen op 

basis van de onderzoeken voorafgaand aan deze nota. 

De belangrijkste vragen zijn dan of we onze doelen 

bereiken en welk effect we daarmee sorteren. 

KWIZ schrijft hierover: ‘(…) Er is (daarom) op basis 

van dit onderzoek geen conclusie te trekken over 

de effectiviteit van het armoedebeleid, aangezien bij 

de start van de huidige beleidsperiode in 2015 geen 

nulmeting is gedaan. Het onderhavige onderzoek 

kan als nulmeting worden beschouwd. Om de echte 

effectiviteit van het armoedebeleid te meten is meerjarig 

onderzoek nodig10.’

‘Zij hebben me zo geholpen en alle 

papieren bij elkaar gezocht. We hebben 

doelen gesteld, alles moest beter. De 

wijkcoach was een constante factor. 

Wat mij heeft geholpen zijn goede 

vrienden én de wijkcoach - zij maakten 

‘t verschil.’

- Trudy 

10  Om het effect van (bijvoorbeeld) het Kindpakket op de latere sociale-economische status te meten, moeten we feitelijk meerdere 
generaties monitoren. Maar aangezien er veel factoren van invloed zijn op deze status, blijft het effect van het armoedebeleid zelf lastig 
meetbaar.
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Monitoring x 1.000 euro Raming 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024

Nibud / Armoedemonitor 30 30 30 30

Totaal 30 30 30 30

Overzicht van de kosten
Onderstaande tabel geeft inzicht in de meerjarige ontwikkeling van de kosten van wat we nu doen.

Monitoring x 1.000 euro Raming 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024

Bestaand (Nibud en Armoedemonitor) 30 30 30 30

Nieuw beleid1 - - - -

Totaal 30 30 30 30

Onderstaande tabel geeft inzicht in de totale kosten van wat we de komende jaren gaan doen om bij te dragen aan 

de doelen.

1 We continueren de onderzoeken uit de afgelopen periode (Nibud en Armoedemonitor) en voegen geen onderzoeken toe. 
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Onderstaande tabellen geven een totaaloverzicht van de financiële vertaling 
van het beleid. De tabellen geven inzicht in de (geraamde) kosten van het 
gemeentelijke beleid ‘Rondkomen met je inkomen’, voor de periode 2020 
- 2024. Daarbij hebben we zowel een onderverdeling gemaakt naar de 
verschillende pijlers van het beleid (inkomen, inkomensondersteuning en 
schuldhulpverlening), als naar bestaand en nieuw beleid.  

7. Totaaloverzicht kosten 
Wat zijn de te verwachten kosten?

1  Bestaand beleid wordt volledig bekostigd uit de Participatiewet. Deze nota gaat specifiek over de middelen van het armoedebeleid en 
daarom hebben we geen tabel opgenomen voor bestaand beleid.

1  We continueren de onderzoeken uit de afgelopen periode (Nibud en Armoedemonitor) en voegen geen onderzoeken toe. 

Rondkomen met je inkomen  
(bestaand) x 1.000 euro

Raming 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024

Inkomen1 - - - -

Inkomensondersteuning 14.036 14.292 14.553 14.825

Schulden 2.599 2.599 2.599 2.599

Communicatie 30 35 35 35

Monitoring 30 30 30 30

Totaal 16.695 16.956 17.217 17.489

Rondkomen met je inkomen (nieuw) 
x 1.000 euro

Raming 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024

Inkomen 75 56 67 78

Inkomensondersteuning 144 178 212 249

Schulden 235 275 275 115

Communicatie 55 23 6 6

Monitoring1 - - - -

Totaal 509 532 560 448

Onderstaande tabel geeft inzicht in de meerjarige ontwikkeling van de kosten van wat we nu doen.

Onderstaande tabel geeft inzicht in de kosten van wat we de komende jaren aanvullend gaan doen bij te dragen aan 

de doelen.
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Rondkomen met je inkomen (totaal) 
x 1.000 euro

Raming 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024

Bestaand beleid 16.695 16.956 17.217 17.489

Nieuw beleid 509 532 560 448

Totaal 17.204 17.488 17.777 17.937

Onderstaande tabel geeft inzicht in de totale kosten van wat we de komende jaren gaan doen om bij te dragen aan 

de doelen.
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In hoofdstuk 4 staat welke conclusies en aanbevelingen uit de onderzoeken en 
evaluatie we overnemen. Vanwege de beperkte middelen en een relatief grote 
groep huishoudens met een laag inkomen in Enschede, moeten we keuzes 
maken. De niet-overgenomen aanbevelingen hebben we wel in mogelijke 
scenario’s uitgewerkt, die u hieronder kunt lezen.

8. Niet-overgenomen 
aanbevelingen Nibud en KWIZ

Welke adviezen van de onderzoeksbureaus nemen we niet over?

Onze afweging

In deze beleidsnota staat het voornemen om de tijdelijke 

uitbreiding van de IIT met een extra bedrag per kind, 

structureel te maken. Dit sluit aan bij ons uitgangspunt 

dat we onze inzet richten op kinderen en jongeren, en 

bij de aanbeveling van het Nibud. Bovendien willen 

we onze inzet de komende jaren vooral richten op het 

vergroten van het bereik. Een extra IIT-uitbreiding (hier 

nog bovenop) brengt aanzienlijke kosten met zich mee 

en daar kiezen we dan ook niet voor. 

Overzicht van de kosten
Voor een aantal mogelijke uitbreidingsscenario’s is 

becijferd wat de kosten zouden zijn, zie onderstaande 

tabel. Hierbij zijn we uitgegaan van het huidige bereik 

van 24% en de te realiseren groei in de komende jaren, 

naar 45% in 2024. De basisbedragen zijn ongewijzigd.

De Individuele Inkomenstoeslag (IIT)
De IIT is de afgelopen jaren een veelbesproken 

onderwerp geweest. Het is een wettelijke maatregel, 

maar gemeenten hebben beleidsvrijheid bij het invullen 

van het begrip ‘langdurigheid’, de hoogte van de 

toekenningen en de inkomensgrenzen die daarvoor 

gehanteerd worden. 

Het voorstel

Het Nibud beoordeelt de tijdelijke uitbreiding van de 

IIT met een bedrag per kind als zeer positief. KWIZ 

komt met een aantal aandachtspunten: De gemeente 

Enschede kan overwegen de criteria voor de individuele 

inkomenstoeslag aan te passen. Hiervoor zijn 

verschillende mogelijkheden:

    Het verruimen van de referteperiode (periode met 

laag inkomen) van vijf jaar naar drie jaar; 

    Het verhogen van de inkomensgrens van 100 naar 

120% van het Wsm; 

    het verhogen van de toeslag zelf;

    Het betrekken van de huidige, tijdelijke uitbreiding 

van de IIT met een extra bedrag per kind bij de 

heroverweging.

Inkomensondersteuning x 1.000 euro Raming 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024

IIT: 5 jaar met 120% Wsm 101 118 136 157

IIT: 5 jaar met 120% Wsm 95 112 128 148

IIT: 5 jaar met 120% Wsm 187 220 252 291
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om het eigen risico mee te verzekeren, ongeacht 

de verwachting die men hierover heeft. Dit leidt tot 

onnodige hoge kosten voor de gemeente. In de ideale 

situatie ontstaat een soort zelfregulerend systeem, 

waarbij juist de huishoudens die veel zorg (denken) 

nodig (te) hebben, zullen kiezen voor een pakket met 

afgekocht eigen risico en de overige huishoudens 

niet. Hierbij moet ook de volgende afweging worden 

gemaakt: wat gebeurt er als een deelnemer met een 

minder uitgebreid pakket in het betreffende jaar toch 

veel zorg nodig heeft?’. 

Dit willen we verder onderzoeken voordat we een 

keuze maken over het al dan niet wijzigen van de 

gemeentelijke bijdrage en het herinvoeren van de TER.

Overzicht van de kosten
Het verhogen van de gemeentelijke bijdrage bij de 

premie zou voor de komende jaren ongeveer € 400.000 

per jaar kosten bij gelijkblijvend bereik. Het herinvoeren 

van de TER kost € 250.000 per jaar.

Collectieve zorgverzekering minima (Czm)
Het voorstel

Het verlagen van de kosten van de zorgverzekering, 

door de gemeentelijke bijdrage aan de premie te 

verhogen en het herinvoeren van de tegemoetkoming 

eigen risico (TER).

Onze afweging

In de afgelopen jaren is onze gemeentelijke bijdrage niet 

verhoogd, terwijl de premie wel is gestegen. Dit zou een 

reden kunnen zijn om de bijdrage te verhogen, maar 

we zien dat het bereik zo groot is dat dit een hele dure 

maatregel zou zijn. 

Zowel KWIZ als het Nibud heeft verschillende 

voorstellen gedaan ten aanzien van de Collectieve 

zorgverzekering minima (Czm). We hebben besloten 

een onderzoek te doen naar de Czm, om inzicht te 

krijgen in de doelgroep die er gebruik van maakt, en 

om te bepalen hoe we de Czm effectief kunnen inzetten 

voor de inwoner, terwijl we tegelijkertijd de kosten voor 

de komende jaren beheersbaar houden. 

Het Nibud geeft in hun rapportage aan:  

‘De gemeentelijke bijdrage voor het pakket met 

afgekocht eigen risico moet niet veel hoger zijn dan de 

bijdrage voor de goedkopere verzekering, waardoor 

het voor (bijna) alle huishoudens aantrekkelijk wordt 

Inkomensondersteuning x 1.000 euro Raming 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024

Menzis: verhogen bijdrage GV1 en GV2 165 159 154 149

Menzis: verhogen bijdrage GV3 212 223 233 245

Menzis: verhogen bijdrage RUB 14 14 14 14

Herinvoeren TER

(inclusief uitvoeringskosten)
250 250 250 250

Totaal 641 646 651 658
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Ook in de Raad is gesproken over de vraag of een 

Stadspas voor minima kan worden onderzocht. Tot slot 

heeft de PvdA met artikel 35 gevraagd: ‘Is het een idee 

het Kindpakket uit te breiden met de 18 tot 21-jarige 

zelfstandig wonende of thuiswonende studerende?’.

Onze afweging

We hebben gekozen voor een vergoedingsregeling voor 

jongvolwassenen van 18 tot 23 jaar, gezien de focus uit 

het coalitieakkoord op kinderen en jongeren. Niet omdat 

andere doelgroepen het niet nodig hebben, maar vanuit 

inancieel oogpunt: een bredere regeling vergt een 
substantiële jaarlijkse gemeentelijke bijdrage.

Gezien de beperkte omvang van de doelgroep kiezen 

we niet voor de invoering van een stadspas.  

Waarbij overigens ook meespeelt dat een stadspas in 

de regel hoge overheadkosten met zich meebrengt.

Overzicht van de kosten
Onderstaande tabel geeft inzicht in de kosten voor 

verschillende scenario’s voor het ondersteunen van 

sociale participatie.

Sociale participatie
Het voorstel

In Enschede kennen we een ruimhartig Kindpakket voor 

kinderen tot en met 17 jaar. Uit het Kindpakket kunnen 

diverse kosten voor sociale participatie door kinderen 

worden vergoed. Maar voor (jong)volwassenen hebben 

we deze ondersteuning nauwelijks.

Het afgelopen jaar is ons vanuit meerdere kanten 

geadviseerd om de mogelijkheden daarvoor te 

onderzoeken. Zo beveelt KWIZ een participatieregeling 

aan zodat met name de doelgroep (oudere) 

alleenstaanden (meer) kan meedoen in de samenleving. 

Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld via 

een bijdrageregeling maatschappelijke activiteiten, een 

webshop voor minima of een algemene kortingspas.

Het Nibud adviseert om te onderzoeken of volwassenen 

in aanmerking kunnen komen voor ondersteuning 

van sociale participatie. Waarbij het risico van een 

armoedeval (de ene maatregel leidt tot het wegvallen 

van andere (Rijks)maatregelen) meegenomen moet 

worden.

Inkomensondersteuning x 1.000 euro Raming 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024

Jongeren 18-23 jaar met 100% Wsm 38 57 76 94

Jongeren 18-23 jaar met 120% Wsm 47 71 95 119

Jongeren 18-27 jaar met 100% Wsm 68 101 136 170

Jongeren 18-27 jaar met 120% Wsm 85 128 171 214

Alle volwassenen met 100% Wsm 519 778 1.037 1.297

Alle volwassenen met 120% Wsm 650 976 1.301 1.626
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Het is de vraag in welke mate armoedeval de 

arbeidsparticipatie negatief beïnvloedt. Het grootste deel 

van de armoedeval wordt met name veroorzaakt door 

het Toeslagenbeleid van het Rijk. Dat kunnen we met 

gemeentelijk beleid niet oplossen. 

Overzicht van de kosten
De uitvoeringskosten voor het invoeren van een 

glijdende schaal zijn erg hoog. Dit is dan ook de reden 

dat we hier niet voor hebben gekozen.  

Glijdende schaal voor meer 
arbeidsparticipatie
Het voorstel

Het toepassen van een glijdende schaal is bedoeld om 

een armoedeval te voorkomen; als je meer of minder 

inkomen krijgt, bewegen de inkomensvoorzieningen 

mee. 

Onze afweging

De glijdende schaal wordt vaak gezien als oplossing 

voor inkomensachteruitgang. Maar het aanpassen 

van lokaal beleid (het verhogen of verlagen van 

inkomensgrenzen voor de inkomensondersteuning) kan 

een armoedeval niet altijd voorkomen.  

Bovendien hebben wijzigingen in het rijksbeleid ook 

invloed. 
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Bijlagen
Bijlage 1. Motie Impuls tegen armoede
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Bijlage 1. Motie Impuls tegen armoede
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Bijlage 2. Motie Uitkering Participatiewet 
grotendeels in natura
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Bijlage 2. Motie Uitkering Participatiewet 
grotendeels in natura
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Bijlage 3. Motie Flexibele bijstand
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Bijlage 3. Motie Flexibele bijstand
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Bijlage 4. Motie Trendbreuk kansengelijkheid
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Bijlage 5. Motie Computerbank
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Bijlage 6 Belangrijkste bevindingen en aanbevelingen 

uit de verschillende onderzoeken

we de gemeente Enschede om in overleg met de 

uitvoerende organisaties afspraken te maken over de 

registratie en vastlegging.

    Langjarige minima  

(1) Voor hen is meer aandacht gericht op zorg en 

participatie (niet per se naar werk) van belang. Een 

aantal gemeenten (zoals Rijswijk) is bezig met een 

gericht project om de behoeften van deze groep 

actief in kaart te brengen en daarmee ondersteuning 

op maat te organiseren. 

(2) De gemeente Enschede kan overwegen de 

criteria voor de individuele inkomenstoeslag aan te 

passen. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden: 

     o    verruimen van een referteperiode van 5 jaar naar 

een referteperiode van 3 jaar.  

Dit maakt de regeling toegankelijk voor meer 

huishoudens;  

     o    verhogen van de inkomensgrens van 100 naar 

120 procent WSM; 

     o    een andere mogelijkheid is het verhogen van het 

bedrag van de toeslag.

     Bij deze heroverweging dient ook de huidige tijdelijke 

uitbreiding van de individuele inkomenstoeslag met 

een extra bedrag per kind te worden betrokken.

     Jongeren en schulden 

Om beter zicht te krijgen op de omvang en de aard 

van de problematiek waar de jongeren mee te maken 

hebben, is het advies om een gericht onderzoek te 

doen naar thema’s als lenen, schulden, omgaan met 

geld en vragen naar hulp bij inanciële problemen.  
Dit kan door middel van een combinatie van een 

online onderzoek -inclusief gebruik van sociale 

media- en interviews op vindplaatsen (zoals scholen) 

en met betrokken organisaties.

     Alleenstaanden en huishoudens zonder kinderen 

Aanbeveling is om voor deze groep een 

participatieregeling in te stellen om met name ook de 

doelgroep (oudere) alleenstaanden in staat te stellen 

om te participeren in de samenleving.  

Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld via 

een bijdrageregeling maatschappelijke activiteiten, 

een webshop voor minima of een algemene 

kortingspas.

Hieronder worden alle aanbevelingen van KWIZ en 

het Nibud weergegeven en worden relevante moties 

opgesomd.

Aanbevelingen KWIZ
Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op de bevindingen 

uit het onderzoek (bronnen daarbij: Armoedemonitor, 

enquête onder de doelgroep en panelgesprek met 

professionals) en de ervaringen 

van KWIZ bij andere gemeenten.

Effectiviteit

Er kan geen conclusie worden getrokken of, zoals 

aangegeven in het coalitieakkoord, de euro goed 

besteed is. Er is daarom op basis van dit onderzoek 

geen conclusie te trekken over de effectiviteit van het 

armoedebeleid. Om de echte effectiviteit te berekenen 

is meerjarig onderzoek nodig. Feitelijk dient hiervoor 

zelfs over meerdere generaties te worden gemeten om 

bijvoorbeeld het effect van het Kindpakket op de latere 

sociale-economische status in beeld te krijgen.  

Omdat er veel andere factoren van invloed zijn op deze 

status is het effect van het armoedebeleid zelf lastig te 

meten. Het onderhavige onderzoek kan als nulmeting 

worden beschouwd. 

Aanbevelingen per doelgroep (onderscheiden door 

KWIZ) in het beleid:

De gemeente Enschede heeft in het huidige beleid 

alleen kinderen in armoede als specifieke 

doelgroep aangemerkt. Op basis van de uitkomsten van 

dit onderzoek beveelt KWIZ een nadere bijstelling van 

de doelgroepen aan.  

    Kinderen in armoede 

(1) Het advies is om naast de kinderen ook hun 

ouders nog gerichter te gaan ondersteunen op alle 

leefgebieden. Dit vraagt om een integrale aanpak 

waar inkomen een onderdeel van is.  

De wijkteams in Enschede hebben deze rol al, maar 

volgens betrokken organisaties kan dit nog worden 

verbeterd. Om de jeugd te ondersteunen dient 

actief de verbinding te worden gezocht met andere 

beleidsterreinen als onderwijs, schuldhulpverlening, 

geldonderwijs en het systeem om het kind heen. 

(2) Voor kinderen is het Kindpakket beschikbaar. 

Om in de toekomst een beter zicht hebben op het 

cumulatief gebruik van het Kindpakket, adviseren 
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Aanbevelingen m.b.t. de verdere verbinding met 

het sociaal domein  

    Hoewel er al veel wordt gedaan om de 

samenwerking te bevorderen, is er behoefte aan een 

betere kennisdeling. Om een beter inzicht te krijgen 

in het aantal vragen rondom inkomensproblematiek, 

adviseren we om te onderzoeken op welke wijze het 

regiesysteem van de wijkteams beter kan worden 

benut om de stroom van toegang tot daadwerkelijke 

ondersteuning in kaart te brengen. 

    Tevens adviseren we om de sociale kaart 

beter bekend te laten worden bij alle betrokken 

medewerkers in het werkveld. Dit zal eraan bijdragen 

dat klanten sneller en beter naar de juiste instelling 

worden doorverwezen.  

    Daarnaast kan de gemeente de rol benutten dat zij 

enerzijds een goede samenwerkingspartner is van 

de organisaties in het werkveld en anderzijds de 

gemeente ook de regie voert dat de instellingen ook 

echt samenwerken. Het advies is om dit niet door 

de gemeente te laten organiseren, maar juist door 

een ketenpartner. In deze context is de gemeente 

namelijk een samenwerkingspartner en geen 

regievoerder.

Aanbevelingen m.b.t. preventie 

Preventie is een sleutelwoord bij schulddienstverlening, 

maar ook op andere terreinen. In het 

beleid en de uitvoering is er al veel aandacht voor.  

    Stel het budgetbeheer verplicht voor mensen 

die in de inanciële problemen zitten. Door hen 
op deze wijze te leren omgaan met geld en te 

leren budgetteren is men in de toekomst beter in 

staat zelfstandig rond te komen. Daarnaast kan 

budgetbeheer ook als nazorgvoorziening worden 

ingezet als er een regeling is getroffen. In het 

nazorgtraject kan de cliënt stap voor stap inancieel 
zelfstandig worden gemaakt. 

    Voor burgers die afhankelijk zijn van een uitkering in 

het kader van de Participatiewet kan de gemeente 

overgaan op het standaard doorbetalen van de vaste 

lasten en de rest als leefgeld beschikbaar stellen. 

De gemeente Enschede doet dit in een heel aantal 

gevallen al. Recent is een motie aangenomen op 

basis waarvan de gemeente nu onderzoekt wat de 

verdere mogelijkheden zijn om op vrijwillige basis 

inhoudingen op de uitkering in te stellen.

    Vroegsignalering. De gemeente Enschede is sinds 

de zomer van 2019 gestart met vroegsignalering 

rond betaalachterstanden bij energieleveranciers, 

zorgverzekeraar en woningcorporaties; Vroeg Eropaf. 

Het is aan te raden ook een pilot op te starten rond 

Aanbevelingen m.b.t. het bereiken van 

doelgroepen 

Opstellen van een communicatieplan vanuit meerdere 

communicatiekanalen op te stellen om alle doelgroepen 

goed te bereiken. 

Aanbeveling m.b.t. aanvragen van regelingen

Diverse aanbevelingen om het aanvraagproces te 

vereenvoudigen.

    De gemeente kan aanvragen van alle regelingen in 

één keer beoordelen door uit te gaan van de reeds 

beschikbare informatie. Voordeel voor de klant en 

voor de organisaties is dat niet elke keer opnieuw alle 

aanvraagformulieren hoeven te worden ingevuld en 

beoordeeld. De eerder genoemde systematiek van 

een kortingspas of webshop leent zich hier ook goed 

voor. Op basis van de eenmalige toekenning heeft 

men in de webshop recht op een bepaald bedrag of 

punten die men zelf kan inzetten. Hetzelfde geldt in 

het geval van toekenning van een kortingspas. 

    Daarnaast kan de gemeente voor dergelijke 

regelingen experimenteren met een 

aanvraagprocedure zonder bewijsstukken vooraf. 

Deze aanbeveling komt direct bij de professionals 

vandaan: zij zien graag een experiment met een 

dergelijke aanvraagprocedure waarbij uitgegaan 

wordt van vertrouwen. Daarbij is het uitgangspunt om 

eerst alles te regelen en later te toetsen, waardoor 

de focus kan liggen op re-integratie. Een dergelijk 

experiment kan bijvoorbeeld plaatsvinden in een 

speciieke wijk of voor een speciieke doelgroep. 

Aanbevelingen t.a.v. ‘maak werken aantrekkelijk’

KWIZ baseert zich hierbij mede op de aanbevelingen 

van het Nibud m.b.t. een ondersteunend uitstroombeleid 

en noemt daarbij de volgende mogelijkheden: 

    Ontwikkel een uitstroompremie om het zoeken naar 

betaald werk te stimuleren.

    Een andere mogelijkheid is te werken met een 

glijdende schaal voor bedragen en inkomensgrenzen.

    Vergroot de bekendheid van vergoedingen vanuit 

het re-integratiebudget zoals vergoedingen voor 

reiskosten en overige kosten die te maken hebben 

met het aanvaarden van werk. 

    Versimpel de procedures voor cliënten met 

bijstand die bijverdienen. Hierbij kan bijvoorbeeld 

gewerkt gaan worden met regelvrije of regelarme 

experimenten waarbij mensen een deel van de 

bijverdiensten mogen behouden. Dit kan afhankelijk 

worden gesteld van de uitgangspositie van de 

desbetreffende inwoner. 
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Aanbevelingen Nibud

In de Minima Effectrapportage 2019 geeft het Nibud een 

aantal adviezen. 

    Het Nibud adviseert om het gebruik van de lokale 

regelingen te stimuleren door hier publiciteit aan te 

geven. 

    Het Nibud adviseert om goed inancieel beheer 
van de inwoners te stimuleren door cursussen of 

begeleiding aan te bieden. 

    het Nibud adviseert om inwoners te ondersteunen 

bij hun energielasten, door hulp in te zetten van 

energieadviseurs of gratis/goedkope energieboxen 

aan te bieden of producten zoals ledlampen en 

isolatiefolies.  

    Het Nibud adviseert om deelnemers aan de 

collectieve zorgverzekering duidelijk te informeren 

over de verschillen in kosten en baten per pakket 

en daarnaast te onderzoeken of het mogelijk is 

om inwoners die kiezen voor Garantverzorgd2 

te ondersteunen als blijkt dat zij toch het gehele 

eigen risico hebben opgebruikt. Om zo het aantal 

inwoners wat kiest voor het verzekeringspakket 

Garantverzorgd3 te verminderen en de kosten van 

de CZM houdbaar te laten zijn. 

    Het Nibud adviseert om de mogelijkheden te 

onderzoeken of ook volwassenen in aanmerking 

kunnen komen in de ondersteuning van sociale 

participatie. Waarbij de mogelijkheid van een 

armoedeval meegenomen moet worden. 

    Het Nibud adviseert om de ondersteuning op de 

doelgroep gezinnen met oudere kinderen voort 

te zetten en om de inkomensondersteunende 

regelingen actief onder de aandacht te brengen. 

vroegsignalering met het CJIB.  

De resultaten bij andere gemeenten zijn in 

het algemeen goed. Wel adviseren we om de 

vroegsignalering goed te monitoren op de resultaten 

en het proces. Daarbij gaat het om onderwerpen als 

het percentage mensen dat geholpen wil worden 

tot het deel dat later wel of niet doorstroomt naar 

de reguliere schuldhulpverlening.  Daarnaast zijn 

nieuwe experimenten met de overheid nodig, zoals 

de Belastingdienst. Dit is een belangrijke schuldeiser 

die niet (snel) meewerkt.  

    Jongeren en schulden: ontwikkel voor jongeren 

een speciaal schuldhulpprogramma om hen met 

een schone lei te kunnen laten starten met werk 

en opleiding. Er zijn verschillende voorbeelden van 

innovatieve werkwijzen:

     o    Tel bijvoorbeeld studieinanciering onder 
voorwaarden wel als inkomen in plaats van als 

een nieuwe schuld. Formeel telt studieinanciering 
niet als inkomen en hierdoor kunnen 

studerende jongeren nooit uit de schulden of uit 

bewindvoering komen. Als studieinanciering wel 
meetelt kunnen jongeren eerder in staat worden 

gesteld een betalingsregeling of een minnelijke 

schuldregeling te treffen.

     o    De gemeente Den Haag werkt met het 

Jongerenperspectieffonds (JPF). Binnen het JPF 

wordt integraal naar de leef- en woonsituatie 

van de jongere gekeken en een perspectiefplan 

op maat gemaakt, met doelen waaraan de 

jongere gaat werken. Vanuit het JPF worden 

jongeren waar mogelijk begeleid naar werk of 

school, of ondersteund in het continueren ervan. 

Aan schuldeisers wordt een saneringsbedrag 

geboden. Dit saneringsbedrag vormt een 

schuld tussen het JPF en de jongere. Alle 

jongeren lopen een maatschappelijke stage om 

sociaal bewustzijn te creëren. Afhankelijk van 

de inkomenssituatie betalen de jongeren de 

restschuld terug in natura (bijv. stage) of in geld.  

Eigen risico collectieve zorgverzekering in termijnen 

vooraf betalen. Er zijn gemeenten die in de premie voor 

de collectieve verzekering een extra bedrag per maand 

hebben opgenomen. Een verzekerde betaalt daarmee 

het eigen risico in termijnen via een hogere premie aan 

de zorgverzekeraar. Als de verzekerde minder dan 385 

euro aan zorg heeft gebruikt, dan wordt dit achteraf 

terugbetaald aan de verzekerde. Hiermee wordt 

voorkomen dat men in één keer de eigen bijdrage dient 

te betalen en dus in de problemen kan komen.
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