
STAND VAN ZAKEN FEBRUARI 2020 
PROGRAMMALIJN 1  VOORKOMEN EN AANPAKKEN VAN SCHULDEN 
1.1. conferentie samen tegen armoede 13 -9-2018 Afgerond.  De conferentie markeerde de start van het programma en stond in teken van bewustwording, kennisversterking en samenwerking. Aanwezig was een breed 

publiek (ca 180 deelnemers van  maatschappelijke organisaties, raadsleden, banken, werkgevers, vrijwilligers etc.) 
1.2 volwassen in geldzaken Sinds september 2018 versturen we het boekje "Voor boven de 18" van het Nibud  naar alle Dordtse jongeren die 18 jaar worden. Hiermee gaan we door. Voor  2020 zijn de 

boekjes weer geactualiseerd door het NIBUD. 
1.3 werken met ervaringsdeskundigheid Vivenz heeft in 2019 een groep ervaringsdeskundigen opgeleid in het werken met eigen ervaring. Een aantal van hen werkt mee aan het project Ervaringswijzer van de 

Buitenwacht. Voor dit project heeft de gemeente Dordrecht eind 2019 een subsidie verstrekt. Het project loopt van november 2019 tot eind 2020. Opzet is dat (financiele) 
hulpverleners en professionals gebruik maken van de ervaringen en inzet van ervaringsdeskundigen en dat hierdoor mensen met financiele problemen eerder hulp zoeken 
en krijgen. De pilot vindt plaats in Oud Krispijn. 

1.4. digitaal huishoudboekje in 2019 is onderzocht of de digitale huishoudboekjes zoals in Den Haag en Utrecht worden ontwikkeld al ver genoeg zijn om over te nemen in Dordrecht. Hoewel beide 
projecten veelbelovend zijn is het aantal deelnemers nog dermate beperkt dat er nog onvoldoende zicht is op de effectiviteit ervan. De eerste bevindingen van Utrecht en 
Den Haag zijn naar verwachting medio 2020 bekend. Dit wachten we af en bezien daarna wat de mogelijkheden van een digitaal  huishoudboekje in Dordrecht zijn. Dit wordt 
najaar 2020.  

1.5. training "kom uit de geldzorgen". Afgerond. Deze training  heeft eind 2017 plaatsgevonden. De training was bedoeld om professionals te leren werken met de nieuwe tools "Geldplan"en "Bereken uw recht". 
Deze tools worden inmiddels aangeboden vvia de website van de SDD en zijn voor een ieder te gebruiken. 

1.6 gebruik maken gegevens van schuldeisers/ wanbetalersregime zorgverzekering Er is gestart met de ontwikkeling van een aantal scenario's om Dordtse niet-bijstandsgerechtigden te gaan benaderen en een hulpaanbod te doen. In deze scenario's wordt 
oa gelet op uitvoerbaarheid en kosten. De scenarios zijn naar verwachting in het voorjaar 2020 gereed.

1.7. vroeg erop af bij dreigende schulden Het project is de tweede fase ingegaan. Vanaf februari 2020 worden naast huurachterstanden ook betalingsachterstanden voor zorg en water ontsloten voor het project. Om 
deze gegevens te kunnen delen is in februari een overeenkomst ondertekend door Trivire, Zilveren Kruis, Cooperatie VGZ, Evides Waterbedrijf, de SDD en de gemeente. 
Hiermee wordt voorgesorteerd op de aanpassing van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) per 2021. De voorgestelde wetswijzigingen houden in dat 
gemeenten sneller op de hoogte worden gesteld van schulden doordat veelvoorkomende schuldeisers verplicht worden om schulden te melden. Opschaling naar de gehele 
gemeente is voorzien per augustus 2020.

1.8. digitaal platform/ website GeldenzoDordt.nl De website is sinds de zomer van 2019 live. De reacties op de site zijn positief. De hoeveelheid voorzieningen groeit gestaag. Natuurlijk is de Dordtpas toegevoegd, maar 
bijvoorbeeld ook een tegel waarmee geinformeerd wordt over tandzorg voor kinderen tot 18 jaar. Het navigeren en zoeken op de site (de functionaliteit) moet gemakkelijker 
worden. Wellicht is het daarvoor nodig om de hosting van de website elders te beleggen. We onderzoeken de mogelijkheden.

1.9 kennisplatform armoede en schulden Het Kennisplatform armoede en schulden gaat het derde jaar in. Een divers gezelschap van partijen uit de stad van de Voedselbank tot vrijwillige schuldhulpverleners, 
sociale wijkteams, Buitenwacht en ervaringsdeskundigen sluit in wisselende samenstelling aan om informatie te delen. Dit jaar worden er vijf overleggen georganiseerd.  

1.10 spoorboekje schulden /  sluitende ketenaanpak schulden Doel is een uniforme aanpak van schuldhulpverlening door alle organisaties en vrijwilligers. De resultaten van de Ketenaanpak schulden 2019 zijn opgeleverd door het 
projectteam. Het ontwerp voor de ketenaanpak en de bijbehorende ondersteunende toolbox zijn gereed. De stadsbrede implementatie van de aanpak is in voorbereiding. 
Om een kwaliteitsimpuls te geven aan de dienstverlening zijn medewerkers van alle partners in de Ketenaanpak geschoold in stress-sensitieve dienstverlening (zie ook 
1.13)

1.11 onderzoek schuldenpositie huishoudens dordrecht/ dashboard sociaal domein We onderzoeken al geruime tijd de mogelijkheden om een breed dashboard sociaal domein te realiseren, waarin ook de thema's armoede en schulden terugkomen. Eerste 
prototypes zijn gemaakt, maar een volledig operationeel dashboard zal meer tijd vragen. Voor een goed werkend dasboard met zo veel mogelijk real time data zijn meerdere 
bouwstenen vereist, zoals het kunnen beschikken over betrouwbare bronbestanden, goede indicatoren die aansluiten bij de beleidsvoornemens en de expertise om een 
dashboard daadwerkelijk te bouwen en te onderhouden. Ook in 2020 zetten we - samen met de opgave zorgzame stad- in op de realisatie van dit dashboard. 

1.12  hulp bij belastingaangifte moment Opgenomen in regulier beleid. MEE biedt ondersteuning aan inwoners bij het invullen van hun belastingaangifte. Daar is elk jaar veel vraag na. In 2019 zijn ruim 700 
inwoners geholpen.  

1.13  leergang stress - sensitieve dienstverlening Nadja Jungmann in 2019 zijn 45 consulenten en hulpverleners van de sociale dienst, Wijkteams, MEE en Vivenz en 30 vrijwilliger schuldhulpverleners getraind in stress-sensitieve 
dienstverlening door Nadja Jungmann. De trainingen werden zeer goed geevalueerd (gemiddeld met een 8,5). Op dit moment wordt de afweging gemaakt of de training 
structureel wordt opgenomen in de basistraining voor (nieuwe) medewerkers.

PROGRAMMALIJN 2 VERSTERKEN VAN DE STARTPOSITIE VAN KINDEREN 
2.1 pilot stress- sensitieve dienstverlening eenoudergezinnen in de bijstand Het project is in september 2019 live gegaan. Drie medewerkers van het Sociaal Wijkteam en twee consulenten van de SDD werken in tandems om eenoudergezinnen te 

ondersteunen en coachen. De eerste 20 gezinnen zijn aangemeld. Bedoeling is gedurende de pilotfase - 3 jaar - 120 alleenstaande ouders met 1 of meer kleine kinderen te 
begeleiden. 

2.2 beleidswens kinderopvang Bij de behandeling van de kadernota 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met de beleidswens om incidenteel (2020 en 2021) budget beschikbaar te stellen voor 
(overbruggende) kinderopvang voor ouders die deelnemen aan de pilot stress-sensitieve dienstverlening. Doel is om stress terug te brengen die alleenstaande ouders met 
financiële problemen ervaren en het voor de ouders mogelijk maken om stappen te zetten op het gebied van financiën en participatie. Kinderopvang blijft een complex 
thema dat alleenstaande ouders belemmert bij het vinden van werk of het volgen van een opleiding. Het vinden van passende kinderopvang lukt in de huidige situatie vaak 
niet wat te maken heeft met de complexiteit van de situatie (er is maatwerk nodig in vorm, locatie, uren, financiering, met name als er sprake is van schulden) en het niveau 
van expertise op het gebied van kinderopvang dat daarvoor nodig is in de uitvoering. Daarom is in samenwerking met de Sociale Dienst Drechtsteden gezocht naar een 
nieuwe klantgerichte aanpak waarbij de klant extra ondersteund wordt door een professional. Die gaat samen met de klant onderzoeken welke oplossing nodig is om de 
kinderopvang vanaf dag 1 goed te regelen en de bijbehorende stress te voorkomen. Deze wordt in de vorm van een pilot voor twee jaar getest en doorontwikkeld. Het 
projectplan is gereed en de voorbereiding voor de implementatiefase (april 2020) is gestart. 
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2.3 kinderen doen mee Op 28 maart 2019 hebben de gemeente en Careyn een scholingsmiddag over armoede georganiseerd voor ca 60 medewerkers van Careyn (jeugdgezondheidszorg 0-18 jr) 
en OK-coaches. Inmiddels staat vanuit de landelijke koepel van de Jeugdgezondheidszorg (het NCJ; Nederlands Centrum Jeugdgezondheid) de armoedeproblematiek op 
de agenda. In de doelstellingen van Jong JGZ (nieuwe naam van Careyn) is als één van doelstellingen opgenomen om jeugdarmoede tegen te gaan. Met name via 
vroegsignalering. Dit heeft recent geleid tot het aanstellen van een armoedeambassadeur binnen Jong JGZ. Dit draagt bij aan de verhoogde aandacht en alertheid op het 
onderwerp in de spreekkamers. De ambassadeur volgt relevante informatie en zet dit intern door naar medewerkers. Ook stimuleert zij intervisie en het bespreekbaar 
maken van het onderwerp. Jong JGZ is aangesloten bij de landelijke alliantie kinderarmoede. De armoedeambassadeur neemt ook deel aan ons lokale kennisplatform 
Armoede en Schulden. Stap voor stap wordt de aandacht (en het effect) vanuit en binnen de JGZ verhoogd. Zodra de Ketenaanpak schulden (zie 1.10) wordt 
geimplementeerd gaan we gaan we ook de verbinding maken tussen Jong JGZ en de ketenaanpak schulden.

2.3. kinderen praten en bepalen mee; Raad van kinderen We hebben vorig jaar Stichting Open Limonade benaderd om een kinderparticipatietraject over armoede uit te voeren. Aan het kinderparticipatietraject hebben circa 30 
kinderen meegedaan van zo'n 10 basisscholen. Net voor de zomervakantie van 2019 hebben de kinderen hun ideeën in het stadhuis gepresenteerd aan diverse partijen uit 
de stad, ambtenaren en de wethouder. Een zeer geslaagd traject en bijeenkomst. Dit heeft een vervolg gekregen. In de tweede helft van 2019 hebben we een 
terugkommoment georganiseerd en is een aantal ideeën samen met de kinderen geselecteerd om op door te gaan. Drie ideeën worden samen met de kinderen in de eerste 
helft van 2020 uitgevoerd: kamer-make over club (samen met stichting Present), Kinderroute door de stad (langs leuke/gratis plekken) en uitgestelde boodschappen.

2.4 financiele educatie in het onderwijs (Da Vinci)  Het traject met het Da Vinci College (MBO) over financiële educatie hebben we beëindigd. Er is veel energie op gezet, maar het is niet gelukt om dit van de grond te krijgen. 
De prioriteit voor het onderwerp bleek toch niet groot genoeg in het geheel aan andere onderwerpen waar docenten aandacht aan willen of moeten geven. We hebben 
afgesproken eventueel opnieuw op te starten op aangeven van het Da Vinci College zelf.

2.5 financiele educatie buiten de schoolbanken opgenomen in regulier beleid 

PROGRAMMALIJN 3  WERKENDE MINIMA 
3.1. vinden en bereiken van werkende minima Verkend is hoe Dordrecht als werkgever omgaat met werkende minima binnen haar eigen organisatie. Daarnaast is nagegaan hoe werkgevers in Dordrecht te maken 

krijgen en omgaan met werkende minima en welke rol de gemeente hierin kan spelen. De verkenning is begin 2020 afgerond. De bevindingen worden via een 
raadsinformatiebrief met de raad gedeeld. In het tweede kwartaal van 2020 organiseren we een congres voor o.a. werkgevers uit sectoren waarin veel werknemers werken 
in kleine deeltijdbanen en praktisch geschoolde banen. 

3.2. de Dordtpas Met ingang van 1 januari 2020 heeft Dordrecht een Dordtpas. Het project Dordtpas is daarmee opgeleverd. De Dordtpas is gratis voor inwoners van Dordrecht met een 
gezinsinkomen tot 140% WSM en voor mantelzorgers die zorgen voor een inwoner van Dordrecht. Voor anderen is de Dordtpas te koop. Begin januari is de Dordtpas 
feestelijk gelanceerd met een filmvertoning voor kinderen in Kinepolis. Deze middag heeft veel publiciteit opgeleverd. Nu de Dordtpas in de uitvoeringsfase is beland, is de 
interne organisatie en uitvoering van de Dordtpas belegd bij Dienstverlening Drechtsteden. Informatie en verantwoording over de Dordtpas verloopt vanaf jan 2020  niet 
meer vvanuit het Programma samen tegen Armoede.

PROGRAMMALIJN 4   GEZONDHEID EN ARMOEDE 
4.1.  verkenning focus armoede en gezondheid De uitwerking van deze programmalijn heeft  plaatsgevonden in afstemming met diverse partijen in de stad, waaronder de DG&J en de SDD. Met een afvaardiging van de 

raad heeft op 10 september 2019 een werksessie plaatsgevonden. De resultaten van de verkenning inclusief een uitvoeringsplan zijn gedeeld met de raad in een 
raadsinformatiebrief  (zaaknummer 2019-0144133 dd 10 dec 2019). Als eerste 'gezonde' wijk wordt de Staart aangepakt. Samen met inwoners en wijkprofessionals wordt 
bekeken hoe inwoners gebruik kunnen maken van passend en bestaand aanbod op het gebied van armoede en gezondheid.   

PROGRAMMALIJN 5  TEGENGAAN ENERGIEARMOEDE 
5.1. stimuleren energiebesparende maatregelen en verbeteren energieprestaties woningen Eind 2019 is  een aanvraag  toegekend voor de Rijksregeling Reductie Energieverbruik particuliere woningeigenaren. Dit betekent dat we in 2020 in Dordrecht West met 

verschillende acties kleine energiebesparende maatregelen bij particuliere woningeigenaren kunnen stimuleren. De inzet is specifiek op Dordrecht West gericht omdat daar 
relatief veel (goedkopere) woningen zijn met een lager energielabel. Middels deze regeling hopen we zo'n 4500 woningen te kunnen verduurzamen met kleine maatregelen 
zoals radiatorfolie, tochtstrips, ledverlichting, waterbesparende douchekoppen etc. Niet alleen heeft dit een gunstig effect op de energierekening, ook komen we met dit 
traject achter veel voordeuren en hopen we een beter beeld te krijgen van mogelijke energie-armoede. 

ALGEMEEN: sturing op het programma Om het programma StA te monitoren zijn de maatschappelijke ambitie, de beleidsdoelen en de sturingsdoelen van het programma opgesteld. Deze zijn gepresenteerd 
tijdens de themabijeenkomst voor de commissie sociaal in september 2019. Van alle projecten uit het programma StA wordt bezien aan welk doel het project bijdraagt.  
Maatschappelijke ambitie van het programma is: Dordrecht schuldenvrij en zo min mogelijk armoede. De drie beleidsdoelen zijn: 1. Preventie: voorkomen van schulden en 
armoede. 2. Aanpak: het aanpakken en oplossing van schulden en armoede. 3. Beperken neveneffecten schulden en armoede.  


