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Samenvatting 
 

Het leven in armoede en het hebben van financiële problemen en schulden vormen belemmeringen 
voor het participeren in de samenleving en kunnen leiden tot sociale uitsluiting. Mensen stromen 
moeilijker uit richting werk, vallen uit op het werk of op school, er kunnen gezondheidsproblemen 
ontstaan en kinderen die in armoede opgroeien hebben minder kansen dan hun leeftijdsgenoten. Om 
armoede en schulden in Dordrecht terug te dringen, startten we in 2018 het programma Samen tegen 
Armoede, met daarin vijf programmalijnen: 

1. Voorkomen en aanpakken van schulden 
2. Terugdringen van kinderarmoede 
3. Terugdringen van armoede en schulden onder werkenden 
4. Tegengaan van gezondheidsachterstanden als gevolg van armoede 
5. Tegengaan van energiearmoede 

De coronacrisis en de recessie die hier het gevolg van is, maken de vraagstukken waar in het 
programma Samen tegen Armoede aan gewerkt wordt alleen maar urgenter. De prognoses 
voorspellen nog meer mensen met oplopende schulden, de bestaanszekerheid van zzp'ers en 
flexwerkers die verder onder druk komt te staan, meer instroom in en minder uitstroom uit de 
bijstand en een toename van kansenongelijkheid bij kinderen en jongeren in kwetsbare huishoudens. 
De coronacrisis maakt de kwetsbaarheid van huishoudens die dat feitelijk al waren vóór de crisis extra 
zichtbaar. Vooral mensen met onzeker werk vallen op als groep die in deze crisis snel in financiële 
moeilijkheden raakt. We zien ook dat er nieuwe groepen bijkomen met een verhoogd risico op uitval, 
bijvoorbeeld jongeren die een start willen maken op de arbeidsmarkt of een stageplek zoeken. Veel 
inwoners van Dordrecht zijn of worden in de komende tijd geraakt.  

De gemeentelijke opgave rond armoede en schulden wordt niet alleen groter door de coronacrisis, 
maar ook door de wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening per 1-1-2021. Deze 
wijziging betekent een uitbreiding van de gemeentelijke taak op het gebied van vroegsignalering. Het 
geeft gemeenten de mogelijkheid (en de verplichting) om gegevens van burgers met 
betalingsachterstanden in een vroeg stadium uit te wisselen met woningcorporaties, energie- en 
drinkwaterbedrijven en zorgverzekeraars. 

Een intensivering van het programma Samen tegen Armoede is noodzakelijk om ongewenste 
maatschappelijke gevolgen van de coronacrisis zo veel mogelijk te voorkomen en te voldoen aan onze 
taak op het gebied van vroegsignalering van schulden. We houden daarvoor vast aan de bestaande 
programmalijnen, maar verschuiven op onderdelen wel de focus. Vooral het bereiken van werkenden 
met geldzorgen is een belangrijk aandachtspunt voor de komende periode. Door zo vroeg mogelijk, zo 
veel mogelijk mensen te bereiken en helpen willen we grotere problemen en hogere kosten in de 
latere jaren voorkomen.  
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1. Inleiding  
 

Voor u ligt de herijking van het programma Samen tegen Armoede 2018-2022. Het programma is 
constant in ontwikkeling. Samen met diverse betrokken maatschappelijke partners geven we invulling 
aan de programmalijnen. Daarbij kijken we naar de vraag in onze stad, de ontwikkelingen in het land 
en de wetenschap. Nu, 2,5 jaar onderweg en gelet op de enorme sociale en economische impact van 
de coronacrisis, is het tijd om het programma bij te stellen en te intensiveren. 

In deze herijking gaan we in op de wijze waarop we in de resterende looptijd invulling geven aan het 
programma. We blikken kort terug op de afgelopen jaren en stellen het programma waar nodig bij. 
Deze herijking vervangt het bestaande programmaplan niet, maar bouwt daar op voort. 1  

Tot slot, blikken we in deze herijking vooruit op de periode na 2022. Het programma is eindig, maar 
armoede- en schuldenproblematiek zullen dan helaas nog niet zijn voorbij zijn. Wij achten het daarom 
wenselijk om voor de periode na 2022 structureel lokaal armoede- en schuldenbeleid te ontwikkelen. 

 

1.1 Leeswijzer 
 

Er zijn diverse aanleidingen om het programma Samen tegen Armoede te willen intensiveren. In 
paragraaf 1.2. gaan we hier op in. De veranderende context maakt verder dat we de uitgangspunten 
voor het programma op onderdelen bijstellen. In het tweede hoofdstuk beschrijven we de 
belangrijkste uitgangspunten voor de komende periode. In hoofdstuk 3 presenteren we het 
intensiverings- en dekkingsvoorstel voor de komende jaren. Tot slot, geven we in hoofdstuk 4 per 
programmalijn een nadere uitwerking van de voorstellen. In een bijlage tot slot, is een analyse van de 
effecten en prognoses met betrekking tot de coronacrisis opgenomen die we in juni 2020 maakten. 

 

1.2 Aanleiding 
 

 Coronacrisis maakt het programma Samen tegen Armoede nog urgenter 

Nu, goed 2,5 jaar onderweg, maakt de coronacrisis en de daaruit voortvloeiende recessie de 
vraagstukken waar in het programma Samen tegen Armoede aan gewerkt wordt alleen maar urgenter. 
De prognoses voorspellen nog meer mensen met oplopende schulden, de bestaanszekerheid van 
zzp'ers en flexwerkers die verder onder druk komt te staan, meer instroom in en minder uitstroom uit 
de bijstand en een toename van kansenongelijkheid bij kinderen en jongeren in kwetsbare 
huishoudens. We weten ondertussen dat het covid 19-virus mensen met onderliggende 
gezondheidsproblemen extra hard treft. En juist mensen die in armoede leven, hebben vaker 
gezondheidsproblemen zoals diabetes, hart- en vaatziekten en COPD. De coronacrisis maakt de 
kwetsbaarheid van huishoudens die dat feitelijk al waren vóór de crisis extra zichtbaar. We zien dat er 
ook nieuwe groepen bijkomen met een verhoogd risico op uitval, bijvoorbeeld jongeren die een start 
willen maken op de arbeidsmarkt of een stageplek zoeken. 
 

                                                           
1 Hiermee doelen we ook op de latere uitwerkingen ervan in het uitvoeringsplan Armoede en Gezondheid en de Verkenning 
Werkende Armen. Zie dossiers raadsinformatiebrief Armoede en Gezondheid en raadsinformatiebrief Werkende Armen. 
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Berekeningen van het Centraal Plan Bureau (CPB) gaan uit van werkeloosheidspercentages tussen de 7 
naar oplopend 10 procent en hoger. Het aantal huishoudens met schulden loopt in 2021 mogelijk op 
tot 2,6 miljoen (een stijging van bijna een miljoen), zo becijferde Deloitte recent. In 2020 al zullen naar 
verwachting zo'n 368-822 duizend mensen een significant en langdurig verlies van inkomen ervaren. 
Een groot deel van de risicogroep heeft geen mogelijkheden om uitgaven omlaag te brengen en 
beschikt ook niet over een financiële buffer (Deloitte, 2020). Ook veel inwoners van Dordrecht zijn of 
worden in de komende tijd geraakt. Een intensivering van het programma Samen tegen Armoede is 
noodzakelijk om ongewenste maatschappelijke gevolgen en kosten zo veel mogelijk te voorkomen. 

 
 Bestaanszekerheid al langer onder druk door landelijk stelsel van arbeid en sociale 

zekerheid 

De kwetsbaarheid van groepen die nu extra zichtbaar worden in de crisis is, zo blijkt uit diverse 
analyses, mede het gevolg van de manier waarop in Nederland het stelsel van arbeid en sociale 
zekerheid is opgebouwd2. Onzekere inkomsten, stijgende vaste lasten, verlaging van de bijstand, 
gecombineerd met een complex toeslagenstelsel en een flexibele arbeidsmarkt leiden ertoe dat de 
bestaanszekerheid van veel huishoudens onder druk staat. Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) 
kwam vóór de coronacrisis al tot de conclusie dat bijna 30% van de Nederlandse bevolking op 
achterstand staat.  

Een tweedeling die het risico 
in zich heeft zichzelf te 
versterken door het 
oproepen van gevoelens 
van uitsluiting en 
maatschappelijk 
onbehagen.  

Nog zonder de effecten van 
de coronacrisis mee te 
rekenen zal, met het 
huidige kabinetsbeleid, de 

armoede in Nederland met 
ruim een kwart toenemen in de komende jaren zo berekende het CPB en SCP recent3. 

 
 Voorkomen van verdere achteruitgang sociaaleconomische status Dordrecht 

Gezien de grote gevolgen van corona op de mogelijkheden om te participeren in het economische, 
sociale en maatschappelijke leven vraagt het SCP in een eerste doordenking van de maatschappelijke 
effecten van corona opnieuw aandacht voor verdere maatschappelijke ongelijkheid4. Juist omdat de 
gevolgen van de coronapandemie niet alle groepen in gelijke mate treffen. Gezien de achterblijvende 
sociaaleconomische status (SES) van Dordrecht is het risico hierop voor Dordrecht groot. Het 
voorkomen van een (verdere) achteruitgang van welvaart en welbevinden is voor Dordrecht voor 

                                                           
2 Zie oa. de adviezen aan de Rijksoverheid over de regulering van de arbeidsmarkt (WRR en commissie Borstlap), de werking 
van het toeslagenstelsel (IBO I en IBOII) en het stelsel van de kinderopvang. 
3 Met name de verlaging van de bijstand tot en met 2035 draagt bij aan ruim een kwart meer armoede in Nederland in de 
komende jaren (Kansrijk Armoedebeleid, Centraal Planbureau en Sociaal Cultureel Planbureau, juni 2020). 
4 Zicht op de samenleving in coronatijd. Eerste analyse van de mogelijke maatschappelijke gevolgen en implicaties voor 
beleid, Sociaal Cultureel Planbureau, mei 2020. 
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zowel de korte als de langere termijn dan ook een punt van aandacht. Hoe voorkomen we dat de 
volgende generatie Dordtenaren bij voorbaat al op achterstand staat? 

 

 Extra Rijksmiddelen voor de intensivering armoede- en schuldenaanpak 

In zijn kamerbrief 'Intensivering armoede- en schuldenaanpak' van 28 september 2020 onderschrijft 
de staatssecretaris de urgentie om nu actie te ondernemen. Om verdere armoede en schulden te 
voorkomen en om snelle hulp te kunnen bieden wanneer mensen hier toch mee te maken krijgen, 
heeft het kabinet extra tijdelijke middelen vrijgemaakt. De middelen moeten tevens bijdragen aan 
preventie en maatwerk voor multiprobleem huishoudens. Gemeenten en maatschappelijke 
organisaties staan samen aan de lat om de door het Rijk gewenste versnelling en intensivering te 
realiseren. Daarbij staan het burgerperspectief, het bevorderen van maatwerk en integraliteit van 
dienstverlening centraal. De maatregelen moeten zo snel mogelijk door mensen merkbaar zijn. 
Gemeenten ontvangen hiervoor de komende jaren 75 miljoen (verspreid over de jaren 2020, 2021 en 
2022). In de decembercirculaire 2020 wordt exact duidelijk om welke bedragen het gaat. Op basis van 
een eerste doorrekening gaan we voor Dordrecht uit van: 2020 €127.500; 2021 €255.000; 2022 
€255.000. 

 

 Compenserende maatregelen bezuinigingen SDD 

Op 7 juli 2020 heeft de Drechtraad ingestemd met de door de Drechtstedenbestuur voorgestelde 
bezuinigingsmaatregelen op het sociaal domein, uitgevoerd door de SDD. Dit betreft bezuinigingen op: 
eigen bijdrage Wmo, Drechthopper, Baanbonus, bijdrage collectieve zorgverzekering en de Adviseurs 
Geldzaken. Het voordeel dat optreedt als gevolg van de voorstellen is bij de kadernota gereserveerd 
om eventueel compenserende maatregelen te treffen. Het college van Dordrecht ziet veel waarde in 
de dienstverlening van de Adviseurs Geldzaken en heeft daarom bij de bespreking van de Kadernota 
2021 toegezegd deze dienstverlening voor inwoners van Dordrecht te zullen handhaven. We stellen 
verder voor een deel van de resterende reservering5 in te zetten voor de intensivering van ons 
armoedeprogramma in 2021 en 2022 om extra in te kunnen zetten op werkenden met financiële 
problemen en voor het inbouwen van structureel budget voor een voortzetting van het gemeentelijke 
armoedebeleid na 2022. De resterende middelen blijven vooralsnog gereserveerd om eventueel 
aanvullende maatregelen te treffen op een later moment. 

 

 Wijzigingen Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs)  

Met ingang van 1 januari 2021 treedt de wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening in 
werking. De wijziging geeft gemeenten de mogelijkheid en verplichting om gegevens van burgers met 
betalingsachterstanden in een vroeg stadium uit te wisselen met woningcorporaties, energie- en 
drinkwaterbedrijven en zorgverzekeraars. Hierdoor krijgen gemeenten mensen met schulden tijdig in 
beeld en kunnen zij schuldhulpverlening aanbieden.  

Deze wetswijziging betekent een flinke uitbreiding van de gemeentelijke taak op het gebied van 
schuldhulpverlening. Hiervoor worden door het Rijk echter geen extra middelen beschikbaar gesteld. 
De redenering hier achter is dat vroegsignalering zichzelf terugbetaald omdat het oplossen van kleine 
schulden veel minder arbeidsintensief is en daarmee een stuk minder kostbaar is in de uitvoering. Wij 

                                                           
5 Andere compenserende maatregelen zijn ook overwogen, zoals het lokaal opvangen van de bezuinigingen op de 
collectieve ziektekostenverzekering en een verlaging van de eigen bijdrage voor dagbesteding. De conclusie was echter dat 
dit qua uitvoerbaarheid en maatschappelijk effect niet de juiste maatregelen waren. 
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geloven dat dit op termijn inderdaad zo is. Echter, we schatten de periode dat hier de kost voor de 
baat uitgaat langer in dan dat de wetgever dat doet. Het ontwikkelen en invoeren van een aanpak 
vroegsignalering die zichzelf terugverdiend kost meerdere jaren. Daarnaast zorgt vroegsignalering er 
voor dat de totale populatie die gemeenten geacht worden te helpen in omvang sterk toeneemt. 
Kijkend naar de omvang van schuldenproblematiek in Nederland nu al heeft, zal het nog jaren duren 
voordat dit stuwmeer is weggewerkt. 

In 2021 en 2022 willen we samen met de SDD en eerder genoemde partijen flink investeren in 
vroegsignalering. We denken dat we daarmee de gemiddelde schuld  waarmee onze inwoners voor 
het eerst aankloppen bij de SDD omlaag kunnen brengen. Dat neemt niet weg dat we tegelijkertijd 
realistisch willen programmeren en inschatten dat ook na 2022 de kosten voor vroegsignalering nog 
niet binnen beschikbare budgetten kunnen worden uitgevoerd. In ons voorstel vragen we daarom ook 
ruimte hiervoor na 2022.  

 

  



7 
 

2. Uitgangspunten programma Samen tegen Armoede 
 

Bovenstaande ontwikkelingen hebben potentieel invloed op de levens van grote groepen inwoners in 
Dordrecht. Ze zijn ook mede bepalend voor de manier waarop we hulp en ondersteuning (kunnen) 
bieden. We hebben daarom de bestaande uitgangspunten van het programma tegen het licht 
gehouden en gekeken of en waar bijstelling nodig is om mee te bewegen met de veranderde 
omstandigheden. Hieronder noemen we de belangrijkste. 

 

 De ambitie van het programma blijft onveranderd; zo min als mogelijk armoede en 
schulden 

De gevolgen van corona, de opbouw van het landelijke stelsel van arbeid en sociale zekerheid en de 
achterblijvende sociaaleconomische status van Dordrecht vormen tezamen de belangrijkste context 
waarbinnen het programma Samen tegen Armoede nu en in de komende jaren moet opereren. Dat 
betekent dat we er nu moeten zijn voor inwoners die te maken hebben of krijgen met de economische 
recessie. We blijven dus vasthouden aan onze ambitie om zo veel mogelijk impact te realiseren in het 
terugdringen van armoede en schulden. Dit doen we bijvoorbeeld door het vergroten van knowhow 
bij onze uitvoerende organisaties, zoals het Sociaal Wijkteam en de constante aandacht voor 
samenwerking tussen de betrokken uitvoeringsorganisaties rond het vraagstuk. Armoede en schulden 
zijn een belangrijke voorspeller voor andere sociale problematiek zoals jeugdzorg en huiselijk geweld 
en horen dus altijd onderdeel te zijn van een integrale uitvraag. 

 

 Om de effecten van corona te dempen, versnellen we en schalen we op  

We willen de effecten van corona zo veel als mogelijk voorkomen en dempen. We willen dat onze 
acties zo snel mogelijk door mensen merkbaar zijn. Aanpakken die in de afgelopen jaren ontwikkeld 
zijn, zoals vroegsignalering en de Ketenaanpak Schulden versnellen we en schalen we op. We 
implementeren versneld nieuwe initiatieven zoals online dienstverlening via Geldfit om het bereik van 
onze dienstverlening te maximaliseren.  

 

 We houden ook oog voor de lange termijn  

Kijkend naar het landelijke vraagstuk van groeiende sociale ongelijkheid is het ook zaak om ons vizier 
te richten op de toekomst. De drie grote planbureaus doen een appèl op het kabinet om meer te doen 
dan alleen de brand blussen. Hun boodschap: het kabinet moet zich op meer richten dan alleen het 
coronavirus afremmen en de directe economische schade beperken. Er moet volgens hen ook 
gekeken worden naar de groeiende sociale kloof.  

Meer dan in de afgelopen drie jaar willen we aandacht besteden aan het behouden en vergroten van 
bestaanszekerheid op lange termijn voor onze inwoners. We willen dat kinderen die nu opgroeien in 
Dordrecht zich straks geen zorgen hoeven te maken over hun gezondheid, hun inkomen of een plek 
om veilig te kunnen wonen. We willen ons daarom meer richten op het voorkomen van 
intergenerationele armoede en een verdere toename van gezondheidsverschillen tussen lager en 
hoger opgeleiden. Hoe ingewikkeld deze vraagstukken ook zijn. De Groeiagenda 2030 vormt een 
robuust pakket aan maatregelen dat hier op belangrijke terreinen een antwoord op biedt. Onder 
andere door te investeren in onderwijskwaliteit, het aandeel HBO en WO in de beroepsbevolking en 
het terugdringen van werkloosheid. Dit biedt echter niet automatisch een antwoord op de vraag hoe 
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we de groeiende sociale kloof dichten. Voor de brede welvaart van onze stad is het ook zaak dat 
bestaanszekerheid voor de onderste 30 procent van de inwoners gegarandeerd kan worden; 
voldoende en zeker inkomen en vaste lasten die hiermee in verhouding staan. Vanuit het 
armoedeprogramma dragen we er aan bij dat dit vraagstuk nu en in toekomstig beleid geborgd wordt. 

 

 De programmalijnen blijven grotendeels overeind, maar de focus verschuift 

In het programmaplan dat we in 2018 introduceerden, kozen we voor vijf programmalijnen. 

6. Voorkomen en aanpakken van schulden 
7. Terugdringen van kinderarmoede 
8. Terugdringen van armoede en schulden onder werkenden 
9. Tegengaan van gezondheidsachterstanden als gevolg van armoede 
10. Tegengaan van energiearmoede 

Deze vijf lijnen blijven grotendeels overeind, maar gezien de gevolgen van de coronacrisis verschuift 
de focus. Op basis van de verschillende prognoses en rapporten hebben wij deze zomer een korte 
analyse6  gemaakt van de (mogelijke) effecten van de coronacrisis. We zien de volgende vraagstukken 
als prioritair: 

 Toenemend risico op terugloop in inkomen in combinatie met beperkte financiële buffers met 
een toename van schuldenproblematiek als gevolg (waaronder huisuitzettingen). 

 Uitval op de arbeidsmarkt van kwetsbare doelgroepen. 
 Verdieping van isolement en uitsluiting van kwetsbare groepen met verdere verdieping van 

ongelijkheid met mogelijk maatschappelijke onrust tot gevolg. 
 Verdieping kwetsbaarheid van kinderen en jongeren in kwetsbare huishoudens. 
 Ontstaan van onderwijsachterstanden bij kwetsbare doelgroepen. 

Hiernaar kijkend, concluderen we dat de eerste vier programmalijnen in de komende 2 jaar onze 
maximale aandacht en inzet vragen.  

Binnen de programmalijnen verschuift onze focus op onderdelen. Was de programmalijn 
kinderarmoede in de eerste fase in belangrijke mate gericht op het ophalen van wensen en ideeën bij 
kinderen zelf, in de komende periode willen we meer werk maken van het vraagstuk van 
intergenerationele armoede. Er zal ook meer dan voorheen aandacht zijn voor armoede en 
schuldenproblematiek onder jongeren. 

De activiteiten binnen de programmalijn schulden, zoals Vroeg Eropaf en de Ketenaanpak Schulden 
zetten we onverminderd voort en willen we, gezien de verwachte boeggolf aan schuldenproblematiek, 
in de komende jaren verder versterken en uitbouwen. In deze programmalijn veel aandacht voor het 
versneld vergroten van ons bereik, zodat we onder andere kunnen voorkomen dat een terugval in 
inkomen voor grote groepen inwoners uitmond in problematische schulden.  

De programmalijn werkende armen stond in de eerste periode in het teken van het ontwikkelen van 
de Dordtpas en het verkennen van onze mogelijkheden om als gemeentelijke overheid van invloed te 
zijn op de positieverbetering van werkende armen. In deze periode komt de nadruk te liggen op het 
ontwikkelen van initiatieven voor het vergroten van het bereik van werkenden met financiële 
problematiek, het opzetten van samenwerking rond dit onderwerp met werkgevers en de verbinding 
met de arbeidsmarkt- en onderwijskant. 

De programmalijn armoede en gezondheid blijft voor dit moment grotendeels ongewijzigd. Hier ligt 
onze focus op het ontwikkelen en leren van de wijkaanpak op de Staart. Hierbij willen we achterhalen 

                                                           
6 Voor de belangrijkste trends en prognoses zie bijlage. 
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wat werkt in het terugdringen van gezondheidsachterstanden bij mensen die in armoede leven. Een 
werkende verbinding tussen het sociaal en het medisch domein, met name huisartsenpraktijken vormt 
daarbij een belangrijke sleutel.  

Het vraagstuk rond energiearmoede valt primair binnen de Opgave Duurzame Stad. Wel verkennen 
we of we via Vroeg Eropaf een bijdrage kunnen leveren aan het bereiken van inwoners die moeite 
hebben met het betalen van hun energierekening. 

 

 We blijven inzetten op preventie en vroegsignalering  

Er op tijd bij zijn kan een hoop leed en maatschappelijke kosten voorkomen. We blijven daarom 
maximaal inzetten op preventie en vroegsignalering van armoede en schulden. Immers, kleine 
problemen zijn gemakkelijker op te lossen en daarmee voor de inwoner maar ook voor ons als 
gemeente minder kostbaar om te verhelpen. 

 

 We blijven sturen op gelijktijdig verbeteren en vernieuwen 

Voor de financiële houdbaarheid van onze inzet is het van belang om verbeteren en vernieuwen hand 
in hand te laten gaan. De initiatieven die we vanuit het programma ontplooien zullen ook de komende 
twee jaar bestaan uit een combinatie van die twee. Immers, het inzetten op vernieuwende projecten 
heeft alleen zin als deze na verloop van tijd onderdeel gemaakt kunnen worden van een stevige 
basisdienstverlening waarvan de kwaliteit hoog is. Constante aandacht voor het verbeteren van de 
kwaliteit van dienstverlening geboden door bijvoorbeeld ons Sociaal Wijkteam zorgt ervoor dat 
inwoners weten waar ze terecht kunnen en zich goed en snel geholpen weten. Vernieuwing kan 
helpen om te leren wat werkt en de impact van wat we doen te maximaliseren. Door meer online 
dienstverlening, het werken met slimme manieren van gegevensuitwisseling en het toepassen van 
wetenschappelijke inzichten willen we zorgen voor een groter bereik en effect. 

 

 We hebben meer aandacht voor specifieke groepen  

Nieuw is dat we in de komende periode meer aandacht besteden aan specifieke groepen. Dat zal aan 
de ene kant gaan om nieuwe groepen die als gevolg van de coronacrisis een verhoogd risico hebben 
om op achterstand te raken. Dat gaat bijvoorbeeld om kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt zoals 
mensen met een flexibele arbeidsvorm, laagopgeleiden en jongeren. Anderzijds willen we vanuit onze 
programmalijn schulden meehelpen met het voorkomen van dakloosheid onder andere door het 
versterken van de nazorg bij schulden. 

 

 Samenwerking met de stad blijft een belangrijke drijver 

In de afgelopen tweeëneenhalf jaar hebben we met veel maatschappelijke partners samengewerkt 
om meer grip te krijgen op de armoede- en schuldenproblematiek in Dordrecht. De inzet vanuit een 
veelheid aan maatschappelijk betrokken organisaties hierop is enorm geweest. Ook in de komende 
jaren blijven we de samenwerking opzoeken en doen we een beroep op de vele betrokken 
professionals en vrijwilligers die zich inzetten om armoede en schulden tegen te gaan.  

 

 We zorgen voor verbinding met aangrenzend beleid binnen de gemeentelijke organisatie 
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We letten ook binnenshuis op de aansluiting bij relevant beleid en ontwikkelingen. Met 
het oog op het terugdringen van kansenongelijkheid bijvoorbeeld, zijn het onderwijsbeleid en de 
ontwikkeling van de verlengde schooldag van wezenlijk belang om kinderen die opgroeien in 
kwetsbare gezinnen meer kansen te geven. Voor de ondersteuning en begeleiding naar (nieuw) werk 
is de aansluiting bij het arbeidsmarktbeleid voor de komende periode van groot belang om te 
voorkomen dat de groep kwetsbaren op de arbeidsmarkt niet verder groeit en de armoede- en 
schuldenproblematiek bij deze groep niet verder toeneemt.  
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3. Intensiverings- en dekkingsvoorstel  
 

Deze herijking is ten dele een intensiveringsvoorstel. Vooral voor de programmalijn schulden en het 
bereiken en ondersteunen van werkende armen willen we voor de komende jaren meer 
bestedingsruimte om de effecten van de coronacrisis te kunnen opvangen. 

 

 Intensiveringsvoorstel 

We stellen voor onze aanpak van armoede en schulden voor de jaren 2021 en 2022 op de volgende 
onderdelen te intensiveren: 

 

Voor 2021 en 2022 stellen wij voor om de bestaande begroting voor het armoedeprogramma van 
jaarlijks € 400.000 te verhogen tot respectievelijk 935.000 euro in 2021 en 880.000 euro in 2022. Deze 
intensivering is bedoeld om de boeggolf van verwachte financiële problemen in de komende jaren te 
kunnen opvangen. Door zo vroeg mogelijk, zo veel mogelijk mensen te bereiken en helpen willen we 
grotere problemen en hogere kosten in de latere jaren voorkomen. In hoofdstuk 4 lichten we de 
intensiveringsvoorstellen inhoudelijk nader toe.  

Naast deze intensivering voor het lokale programma reserveren wij voor 2021 en 2022 € 100.000 
vanuit de extra Rijksmiddelen die gemeenten ontvangen (zie hoofdstuk 1, kopje 'Extra Rijksmiddelen'). 
Deze reservering is bedoeld voor inzet door de SDD voor het opvangen van de verwachte boeggolf van 
aanvragen schuldhulpaanvragen, de uitrol van vroegsignalering en de verwachte groei in 
schuldhulpverlening die hier uit voortvloeit. De totale lasten in 2021 en 2022 zijn daarmee 
respectievelijk € 1.035.000 en € 980.000. 

Gezien de recessie en de omvang van de armoede en schuldenproblematiek in Dordrecht, maar ook 
kijkend naar de veranderende wetgeving en onze visie op onze rol als lokale overheid daarin, stellen 
we voor om in de begroting 2023 en verder structureel ruimte te maken voor een voortzetting van het 
ontwikkelde lokale armoedebeleid. We stellen voor hiervoor structureel circa € 420.000 op te nemen. 
De onderdelen uit het programma waarvan we verwachten dat deze structureel een plek moeten 
krijgen na 2022 worden in hoofdstuk 4 gespecificeerd.  

 

 Dekkingsvoorstel 

De intensivering dekken we op twee manieren. Enerzijds uit de extra beschikbaar komende 
Rijksmiddelen en anderzijds uit de reservering gemaakt in de begroting 2021 om de bezuinigingen op 
de SDD te compenseren. Hiermee zullen wij in ieder geval zoals toegezegd tijdens de behandeling van 
de kadernota de dienstverlening van de Adviseurs Geldzaken onderbrengen bij de begroting van het 
armoedeprogramma. Hiermee is jaarlijks €125.000 gemoeid. Op de resterende reservering van 

Intensiveringen 2021 2022
1. vergroten bereik dienstverlening 225.000 210.000
2. intensivering vroegsignalering  60000 60000
3. intensivering ketensamenwerking 60000 25000
4. intensivering integrale maatwerkaanpak Schouders Onder Stress 65000 60000
5. uitbreiding dienstverlening met Adviseurs Geldzaken 125000 125000
Bijdrage intensivering schuldhulpverlening SDD 100.000 100.000
Totaal 635.000 580.000
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jaarlijks €335.000 leggen we een claim vanuit het armoedeprogramma onder andere om werkenden 
met financiële problemen te bereiken en helpen. Het betreft een oplopende claim van €127.500 in 
2021, naar €200.000 in 2022 en €250.000 in 2023 en verder. Door voor deze systematiek te kiezen, 
zorgen we er voor dat er ook na 2022 structureel ruimte blijft op de gemeentebegroting voor 
armoedebeleid.  

Samenvattend komen we tot onderstaand dekkingsvoorstel. 

 

* Omdat de middelen 2020 uit het derde steunpakket pas met de decembercirculaire 2020 vrijkomen, is in het bestuurlijk overleg 
tussen VNG en SZW van 8 oktober 2020 afgesproken dat deze middelen ook doorgeschoven kunnen worden.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 2021 2022 2023 ev.
Lasten
Totale lasten programma Samen tegen Armoede (afgerond) 400.000              935.000            880.000         420.000           
Bijdrage intensivering schuldhulpverlening SDD 100.000            100.000         
Totale lasten 400.000              1.035.000        980.000         420.000           

Dekking
1. Budget Armoedebeleid Dordrecht               171.450             356.450          356.450 
2. Rijksmiddelen armoede en schulden regeerakkoord 2017               228.550               43.503 43.503           43.503              
3. Kadernota 2021 compenseren bezuinigingen GR DS 252.500            325.000         375.000           
4. Rijksmiddelen schuldenbeleid steunpakket 28 aug 2020 127.500              255.000            255.000         
Overheveling Rijksmiddelen steunpakket * -127.500            127.500            
Totaal dekking (afgerond)               400.000         1.035.000          979.953 420.000           
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4. Herijking per programmalijn 
 

4.1 Programmalijn 1 Voorkomen en aanpakken van Schulden 
 
Schulden vormen een groeiend probleem in Nederland. Eén op de vijf huishoudens kampt met 
(risicovolle) schuldenproblematiek. Hiervan vraagt lang niet iedereen om hulp. Uit onderzoek7 blijkt 
dat circa 70% van alle huishoudens met financiële of schuldenproblematiek "onzichtbaar" zijn. 
Gemiddeld wachten mensen met geldproblemen 5 jaar voordat ze hulp zoeken. Een 
betalingsachterstand van enkele honderden euro's is dan vaak al opgelopen tot duizenden euro's. Ter 
illustratie, de gemiddelde schuld van mensen die zich melden bij schuldhulpverlening bedraagt 
landelijk € 43.5318 .  

Financiële problemen ontstaan door verschillende redenen, bijvoorbeeld door life-events zoals 
echtscheiding of werkloosheid. Veel huishoudens hebben structureel en langdurig weinig inkomen en 
hierdoor moeite om rond te komen, met een hoog risico op financiële problemen als gevolg. Hierbij 
gaat het niet alleen om de huishoudens met een minimuminkomen. Voor steeds meer mensen met 
een (laag) middeninkomen (werkende armen) staat de betaalbaarheid van het dagelijks leven onder 
druk. Uit de jaarcijfers over 2019 van de Branchevereniging voor schuldhulpverlening , sociaal 
bankieren en bewindvoering (NVVK) blijkt dat 42% van de mensen die zich melden voor hulp bij 
schulden, beschikt over een inkomen uit arbeid. Stijgende vaste lasten, onzekere en wisselende 
inkomsten en het ontbreken van financiële buffers liggen hieraan ten grondslag. Maar ook de 
toenemende complexiteit van het stelsel rondom toeslagen, voorzieningen en 
inkomensondersteuning zorgt ervoor dat mensen in de problemen komen. De samenleving stelt hoge 
eisen aan de redzaamheid van mensen9 en lang niet iedereen is hier onder alle omstandigheden toe in 
staat. Het principe van de 'zelfredzame burger'10 is niet op iedereen van toepassing.  

Het is belangrijk dat inwoners (tijdig) in beeld en in contact komen met hulp om te voorkomen dat 
betalingsachterstanden uitgroeien tot problematische schulden met alle gevolgen van dien. Schulden 
staan immers (bijna) nooit op zichzelf en maken vaak deel uit van een grotere problematiek. Het 
hebben van financiële problemen en schulden vormt een belemmering voor het participeren in de 
samenleving en kan leiden tot sociale uitsluiting. Mensen stromen moeilijker uit richting werk, vallen 
uit op het werk of op school en er kunnen gezondheidsproblemen ontstaan. Een ander gevolg zijn de 
hoge maatschappelijke kosten die hiermee gemoeid zijn. Het Nibud heeft berekend dat iedere 
onopgeloste schuld, de maatschappij € 100.000 kost.  

Hoewel op dit moment nog niet aan de orde, is het de verwachting dat het aantal mensen dat leeft in 
armoede en/of te maken heeft met schulden door de coronacrisis fors zal toenemen. 

 

 Terugblik 

Wanneer we terugkijken naar de acties van programmalijn schulden, zijn er de afgelopen 2,5 jaar 
flinke stappen gezet. We noemen er hier een aantal.  

Er is een start gemaakt met de inzet op life-events. Sinds 2018 krijgen jongeren in Dordrecht in dat 
kader een aantal maanden voor hun achttiende verjaardag een Nibud- voorlichtingsboekje met al hun 
financiële rechten en plichten.  

                                                           
7 SchuldenlabNL & Deloitte, Covid-19 en schuldenproblematiek in Nederland, 2020. 
8 Branchevereniging voor Schuldhulpverlening en Sociaal Bankieren (Nvvk), Jaarverslag 2019. 
9 Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), Weten is nog geen doen, 2017.  
10 Nationale Ombudsman, Burgerperspectief op schuldhulpverlening, 2016. 
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In het kader van vroegsignalering schulden is samen met Trivire, SDD en het Sociaal Wijkteam het 
project Vroeg Eropaf ontwikkeld. Na een pilotperiode in Dordrecht West is deze aanpak inmiddels 
uitgerold over heel Dordrecht via een stedelijk vroegsignaleringsteam. Naast Trivire leveren nu ook 
zorgverzekeraars en Gemeentebelastingen Drechtsteden informatie over betalingsachterstanden. 
Eind 2020 sluit Woonbron aan. Met ingang van 2021 maakt de aanpak structureel onderdeel uit van 
de inzet van het Sociaal Wijkteam en wordt verder ingezet op het aansluiten van onder andere 
energieleveranciers. 

Samenwerkende partijen MEE, Vivenz, Sociaal Wijkteam en SDD hebben een sluitende Ketenaanpak 
Schulden ontwikkeld. Deze aanpak wordt eind 2020 geïmplementeerd bij het Sociaal Wijkteam en de 
SDD. Gezamenlijk hebben deze partijen ook een kwaliteitstraject doorlopen, waarbij er via trainingen 
is ingezet op het vergroten van kennis over financiële problematiek aan de praktische financiële kant 
maar ook op de gedragskant door middel van de Leergang Stress Sensitieve Dienstverlening.  

Via diverse kanalen worden inwoners voorzien van informatie en advies over geldzaken en geldzorgen. 
Zo is de website GeldenzoDordt ontwikkeld waarop alle voorzieningen en initiatieven voor mensen 
met een kleine beurs online zijn samengebracht. En dit jaar werd in samenwerking met het Nibud de 
Geldkrant Dordrecht verspreid met de huis-aan-bladen. Tot slot is Geldfit Dordrecht gelanceerd. Via 
deze laagdrempelige tool krijgen inwoners een advies toegespitst op hun persoonlijke situatie, zo licht 
als mogelijk en zo zwaar als noodzakelijk.  

Als gemeente zijn we zelf ook schuldeiser, bijvoorbeeld als het gaat over de inning van gemeentelijke 
belastingen. Hierbij hechten we aan het principe van een sociaal maatschappelijk en verantwoord 
incassobeleid. Hiermee willen we voorkomen dat inwoners met schulden verder in de problemen 
raken door onnodige ophoging van schulden te voorkomen en het bestaansminimum beter te 
beschermen. 

 

 Vooruitblik 

In het licht van de verwachte toename van financiële problematiek en de uitbreiding van onze taken in 
het kader van de Wgs (zie inzet), willen we onze inzet op het gebied van schulden intensiveren. Dat 
doen we door verschillende van de al lopende acties te versnellen of uit te breiden.  

Wij kijken daarbij ook naar de aanbevelingen in de recent door de Rekenkamer Commissie 
uitgebrachte nota van bevindingen over de schuldhulpverlening in de gemeente Dordrecht, 
waaronder het verder inzetten op stress-sensitieve dienstverlening, het laagdrempelig maken van het 
ondersteuningsaanbod en meer aandacht voor nazorg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verantwoordelijkheidsverdeling Wgs tussen gemeente Dordrecht en SDD  

De taak van schuldhulpverlening conform de Wgs is belegd bij de SDD maar vanuit gezamenlijke 
verantwoordelijkheid, wordt vroegsignalering gezamenlijk met gemeenten uitgevoerd. Financiële 
problemen of schulden staan zelden op zichzelf en moeten daarom onderdeel van een integrale aanpak zijn. 
De SDD is bevoegd om gegevens van de schuldeisers te ontvangen en te verwerken. Op basis van het lokaal 
beleid en de Wmo 2015 zijn gemeenten tevens bevoegd om deze gegevens te verwerken waardoor er 
gezamenlijk kan worden opgetrokken. Vroegsignalering wordt daarom in samenwerking tussen de SDD en 
gemeente opgezet en de uitvoering ervan ligt deels bij de gemeente en deels bij de SDD. De uitvoering van 
de (curatieve) schuldhulpverlening en het nemen van besluiten liggen bij de SDD.  

De SDD werkt momenteel aan een nieuw regionaal beleidsplan Schuldhulpverlening. Dit plan zal in de loop 
van 2021 worden vastgesteld door de Drechtraad. De onderdelen die naar verwachting terug zullen komen 
in het regionale beleidsplan en mogelijk een aanvullende bijdrage vragen uit het steunpakket zijn: regionale 
implementatie vroegsignalering; extra fte schuldhulpverlening voor het opvangen van de boeggolf en groei 
populatie a.g.v. invoering Vroeg Eropaf; Intensivering nazorg, ter voorkoming van terugval.  
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Daarnaast zullen we in deze periode nog meer aandacht besteden aan het vergroten van het bereik 
van de verschillende voorzieningen die beschikbaar zijn voor inwoners met vragen of zorgen over geld. 
Het bereiken van inwoners met financiële problematiek en hen aanzetten tot het vragen van hulp is 
en blijft lastig. Hierbij spelen interventies door andere partijen zoals bewindvoerders een rol maar ook 
het gedrag van mensen, en het taboe wat er rust op geldproblemen. Uit onderzoek blijkt dat mensen 
met financiële problemen en schulden zich vaak niet bewust zijn van het feit dat ze hulp nodig 
hebben. Ze proberen zo lang mogelijk zelf tot een oplossing te komen en zien de ernst van het 
probleem niet altijd in waardoor ze niet snel om (professionele) hulp vragen. Een ander aspect dat van 
invloed is op het gedrag en daarmee het zoeken van hulp, is schaarste11. Schaarste zorgt voor stress, 
werkt verlammend en biedt geen ruimte om te kijken naar de lange termijn. 

Hier noemen we een aantal van onze nieuwe initiatieven waarmee we ons bereik willen vergroten. We 
sluiten aan op het in ontwikkeling zijnde loket voor echtscheidingen. Een scheiding is een life-event 
waarbij regelmatig financiële problemen ontstaan. Door binnen het loket de juiste financiële expertise 
onder te brengen, verwachten we mensen goed te kunnen voorlichten en door te kunnen verwijzen 
naar passende ondersteuning als dat nodig is. 

In de afgelopen jaren is veel werk gemaakt van ketensamenwerking en bijbehorende 
methodiekontwikkeling. Nu dit staat, willen we in samenwerking met verschillende partners 
verkennen of het onderbrengen van de verschillende 'loketten' onder één sterk en herkenbaar merk 
de bereikbaarheid van de dienstverlening kan verbeteren. Het bereiken van werkenden met financiële 
problemen is hierbij een belangrijk aandachtspunt.  

Met ingang van 2021 zal, als gevolg van de bezuinigingsmaatregelen in de Drechtsteden, de 
dienstverlening van de Adviseurs Geldzaken niet meer voor de regio beschikbaar zijn. In Dordrecht 
handhaven we deze dienstverlening echter wel voor onze inwoners en brengen daarvoor de Adviseurs 
Geldzaken onder in het armoedeprogramma. Zij bieden op diverse manieren  ondersteuning aan 
inwoners op het gebied van bestaanszekerheid. In onderstaand schema een overzicht van deze en de 
overige acties voor de komende periode. We geven hierin ook aan welke projecten we intensiveren (i) 
en voor welke projecten we structureel op de begroting na 2022 ruimte willen maken (s).  

  

Programmalijn 1 VOORKOMEN EN AANPAKKEN SCHULDEN 

Initiatief Toelichting 

Vroeg Eropaf  (i, s) 

 

 

 

Het project Vroeg Eropaf is sinds juli 2020 uitgebreid naar heel Dordrecht waarbij 
gebruik wordt gemaakt van een nieuw gevormd stedelijk vroegsignaleringsteam. 
Daarnaast is de Gemeentelijke Belastingdienst als nieuwe partij aangesloten en zal ook 
Woonbron in 2020 nog aansluiten. Vanaf 1 januari 2021 maakt Vroeg Eropaf onderdeel 
uit van de structurele werkwijze van het Sociaal Wijkteam en andere deelnemende 
partners. Dat betekent overigens niet dat de aanpak is uitontwikkeld. In de komende 
periode wordt ingezet op het aan laten sluiten van nieuwe partijen waaronder 
energieleveranciers en particuliere verhuurders.  

                                                           
11 'Schaarste. Hoe gebrek aan tijd en geld ons gedrag bepalen'. Mulainathan en Shafir, 2013.  
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Zodra de energieleveranciers zijn aangesloten, wordt verkend of het mogelijk is om via 
de huisbezoeken van het vroegsignaleringsteam ook advies te geven over 
energiebesparende maatregelen. 

Ketenaanpak 
schulden (i) 

 

 

De ketenaanpak schulden is de basis voor alle andere projecten op het gebied van 
schulden en vormt de centrale infrastructuur rondom financiële problematiek waarop 
andere dienstverlening kan worden aangesloten. De implementatie bij de SDD en het 
Sociaal Wijkteam is momenteel gestart. De eerste vervolgstap is het aansluiten van 
andere partners waaronder de vrijwillige schuldhulp, het jongerenwerk en werkgevers. 
Om rekening te houden met laaggeletterden wordt gewerkt aan eenvoudige 
communicatie en dienstverlening. 

Versterken online 
dienstverlening 
(s) 

 

Om het bereik van inwoners met (mogelijke) financiële problemen of schulden te 
vergroten en de route naar ondersteuning of hulp te wijzen, wordt ook ingezet op online 
informatie en ondersteuning. Dit gebeurt via een tweetal portalen te weten: 
GeldenzoDordt en Geldfit.nl. Het digitaal platform GeldenzoDordt is in juni 2019 
gelanceerd. De website bundelt verschillende initiatieven, voorzieningen en regelingen 
waar inwoners kosteloos of tegen een kleine vergoeding gebruik van kunnen maken. Via 
Geldfit kunnen inwoners een korte test invullen waarna zij een advies krijgen passend bij 
hun persoonlijke en financiële situatie. Dit advies kan variëren van zelfhulp of financieel 
advies tot ondersteuning van een vrijwilliger of professional.  

Geldkrant 

 

Eind september 2020 is er in samenwerking met het Nibud een speciale Geldkrant voor 
Dordrecht uitgebracht. De Geldkrant bevat informatie, tips en adviezen over geldzaken 
voor alle Dordtenaren. De krant is erop gericht om mensen te bewegen snel actie te 
ondernemen bij veranderingen in de financiën en geeft daarnaast aan welke 
mogelijkheden voor ondersteuning bij geldzaken of geldzorgen er zijn binnen Dordrecht. 

Vergroten bereik 
hulp bij geldzaken 
(i) 

We zetten in op het maximaliseren van het bereik van de bestaande dienstverlening. Op 
dit moment is op veel verschillende plekken hulp bij geldzorgen te krijgen, wat het voor 
inwoners niet altijd gemakkelijk maakt om de weg naar de juiste hulpverlening te vinden. 
Bepaalde vormen van dienstverlening zoals Bureau Sociaal Raadslieden en het Financieel 
Hulphuis kunnen de werkdruk op dit moment al nauwelijks aan. Samen met deze 
uitvoerders kijken we hoe we het bereik kunnen vergroten en tijdelijk extra ruimte 
kunnen creëren om aan de toenemende vraag te kunnen voldoen.  

Voorlichtingscam-
pagne Kom jij 
eruit? 

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in 2019 de campagne Kom 
uit je schuld gelanceerd om mensen aan de hand van posters en verhalen van 
ervaringsdeskundigen en schuldhulpverleners ertoe te bewegen om hulp te vragen. De 
campagne is door het ministerie aangepast in verband met de coronacrisis en heet nu 
Kom jij er uit?. In de komende periode zal in samenwerking met de SDD worden ingezet 
om de vernieuwde campagne lokaal uit te voeren, met extra aandacht voor ZZP'ers. 

Schulden en 
dakloosheid 

Schulden zijn een belangrijke oorzaak van het ontstaan van dakloosheid en vormen vaak 
ook een belemmering om uit te kunnen stromen uit de maatschappelijke opvang. 
Daarom zetten we in op zowel het voorkomen van dakloosheid als het bieden van 
ondersteuning en nazorg bij dakloosheid. Hierbij worden mogelijkheden verkend zoals 
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"verplicht" inkomensbeheer bij huurschulden en bij uitstroom uit de maatschappelijke 
opvang en het op locatie inzetten van hulp- en dienstverlening.    

Adviseurs 
Geldzaken (i, s) 

Met ingang van 2021 zal, als gevolg van de bezuinigingsmaatregelen in de Drechtsteden, 
de dienstverlening van de Adviseurs Geldzaken niet meer voor de regio beschikbaar zijn. 
Voor Dordrecht handhaven we deze dienstverlening echter wel en brengen daarvoor de 
Adviseurs Geldzaken onder in het armoedeprogramma. De Adviseurs Geldzaken bieden 
op diverse manieren  ondersteuning aan inwoners op het gebied van bestaanszekerheid.  

Dashboard 
Sociaal Domein 

Op dit moment ontwikkelt het Smart Data Centre Drechtsteden in opdracht van de 
gemeente Dordrecht een digitaal Dashboard Sociaal Domein met als onderdeel daarvan 
een dashboard over armoede en schulden. In dit dashboard komt onder andere 
geanonimiseerde informatie over de schuldenpositie van inwoners 

Informatie en 
advies geldzaken 
bij 
echtscheidingen 

We sluiten aan op het in ontwikkeling zijnde echtscheidingsloket. Dit loket zal worden 
bemenst door professionals uit verschillende disciplines zoals jeugdprofessional, een 
jurist, een maatschappelijk werker etc. Aangezien echtscheidingen vaak naast sociaal 
emotionele gevolgen ook juridische of financiële gevolgen kunnen hebben, zal er 
verbinding en aansluiting gemaakt worden tussen het programma en het loket.   

 
 
 
 
 
4.2 Programmalijn 2 Kinderen in armoede 
 
In Dordrecht groeit circa 10% van de minderjarige kinderen op in een gezin met een inkomen op of 
onder de lage inkomensgrens. Dit zijn ongeveer 2.200 kinderen. Het aandeel kinderen dat opgroeit in 
een gezin met een laag inkomen hoger dan gemiddeld in Nederland (8,1%), maar het verschil is iets 
afgenomen (10,9% in 2017 naar 10,1% in 2018)12. De effecten van corona zijn in de cijfers nog niet 
verwerkt, maar duidelijk is dat deze een negatief effect zullen hebben op de inkomenspositie.   
Cijfers over de inkomenscategorie tot 150% van het sociaal minimum geeft duiding op het aantal 
kinderen dat opgroeit in de gezinnen waarvan de ouder(s) werken, maar de inkomenspositie niet ruim 
is. Het aandeel kinderen betreft in deze situaties 18,5%, circa 4.000 kinderen13. 
 
Kinderen die opgroeien in armoede lopen een groter risico op achterstanden dan hun leeftijdsgenoten 
in meer welvarende gezinnen. Opgroeien in armoede heeft ook effect op sociale uitsluiting, voortijdig 
schoolverlaten, ontstaan van jeugdwerkeloosheid, overgewicht en een ongezonde levensstijl. 
Opgroeien in armoede heeft niet alleen effect op de ontwikkelingskansen van kinderen, maar 
verdubbelt de kans om later zelf ook in armoede te leven dan als je niet arm was (respectievelijk 7% 
en 4%). We noemen het intergenerationele armoede wanneer een familie van generatie op generatie 
in armoede leeft.  
 
We willen dat kinderen zich maximaal kunnen ontplooien, ongeacht de dikte van de portemonnee van 
hun ouders. Achterstanden die kinderen als gevolg hiervan oplopen willen we voorkomen. We zetten 
daarom in op het versterken van de startpositie van kinderen in onze stad. Een sterkere startpositie 
van kinderen in armoede wordt in belangrijke mate bepaald door de inkomenspositie van de ouders. 
Veel van de interventies en intensiveringen in de andere programmalijnen dragen daarom bij aan het 
versterken van de positie van kinderen. Ook het Kindpakket is betekenisvol in het kunnen meedoen, in 
het hier en nu. Dit zijn en blijven twee belangrijke pijlers in de aanpak van kinderarmoede. De 
komende periode leggen we daarnaast meer de focus op het versterken van de positie van kinderen in 
armoede op de langere termijn en het verkleinen van de intergenerationele armoede. Ook verbreden 
we de programmalijn met de doelgroep jongeren. Jongeren worden door de coronacrisis stevig 

                                                           
12 CBS-cijferbewerking over 'laag en langdurig laag inkomen' in Nederland door OCD meest actuele jaar 2018  
13 Zie voetnoot 12 



18 
 

geraakt. Bedrijven nemen onder invloed van de crisis minder of geen extra personeel aan en 
contracten worden niet verlengd. Hierdoor zitten jongeren meer en vaak ook langer thuis.14 
 
 

 Terugblik 

Vanuit deze programmalijn is de afgelopen periode ingezet op acties gericht op: meedoen en 
signalering van kinderen in armoede, kinderparticipatie, financiële educatie, life-event 18-/18+ en het 
werken met inzichten van stress-sensitieve dienstverlening.  
 
Het Kindpakket is betekenisvol in het kunnen meedoen, in het hier en nu. Het Kindpakket is onderdeel 
geworden van de Dordtpas via het kindtegoed. Het bereik onder kinderen uit de doelgroep (gezinnen 
140% van het WML) is 84%. Het bereik is sinds de invoering van de Dordtpas met circa 200 kinderen 
toegenomen. In totaal hebben circa 2900 Dordtse kinderen kindtegoed15. 
 
De Jeugdgezondheidszorg ziet alle kinderen in verschillende en doorlopende leeftijdsfasen. Met 
JongJGZ hebben we afspraken gemaakt over aanpassing van hun screeningslijsten; JongJGZ heeft 
financiën als vraagonderwerp in hun screeningslijsten opgenomen. Ook hebben we, in samenwerking 
met het Nederlands Jeugdinstituut (NJI), SDD en Leergeld, een voorlichtingsbijeenkomst verzorgd voor 
de medewerkers van JongJGZ en de OK-coaches over armoede en schulden, de signalering daarvan én 
waar je dan met een signaal terecht kunt. We hebben circa 60 medewerkers bereikt. JongJGZ is 
aangesloten op het thema en participeert in overleggen. Een volgende stap is om JongJGZ en andere 
signalerende partijen te verbinden aan de Ketenaanpak Schulden. 
 
Medio 2019 hebben we een kinderparticipatietraject opgezet over armoede en het ophalen van 
ideeën van kinderen over wat we als volwassenen zouden kunnen doen om armoede aan te pakken en 
weg te nemen. Vanuit zo'n 10 basisscholen deden circa 30 kinderen mee. In afstemming met hun 
achterban/klas zijn diverse ideeën naar voren gekomen. Hun ideeën hebben zij in het stadhuis 
gepresenteerd aan diverse partijen uit de stad, ambtenaren en de wethouder. Twee ideeën zijn samen 
met de kinderen in de eerste helft van 2020 uitgevoerd: kamer-make over club (samen met stichting 
Present) en de Kidskaart (met leuke/gratis plekken in de stad). 
 
Via het initiatief Volwassen in geldzaken krijgen jongeren, die binnenkort 18 jaar worden, automatisch 
vanuit de gemeente het Nibud-boekje Voor boven de 18. Dit boekje bevat allerlei praktische financiële 
informatie specifiek relevant voor 18-jarigen met zowel landelijke als lokale informatie. 
 
We hebben financiële educatie extra voor het voetlicht gebracht van onze onderwijspartners. We 
wijzen op het belang van financiële educatie al op jonge leeftijd en vragen hen om hieraan aandacht te 
besteden, via bijvoorbeeld deelname aan de landelijke Week van het geld. Aanvullende pogingen om 
financiële educatie fundamenteler en structureler onderdeel te laten zijn van de schoolperiode zijn 
beperkt van de grond gekomen. Het inruimen van tijd en aandacht is weerbarstig in het geheel van 
andere onderwerpen waar scholen aandacht aan willen of moeten geven. 
 
Samen met de SDD en het sociale wijkteam zijn we gestart met de pilot Stress-sensitieve 
dienstverlening Eenoudergezinnen'. Deze aanpak is ondertussen omgedoopt tot Schouders Onder 
Stress (SOS). In de aanpak staat het gezin centraal en wordt gewerkt op basis van elementen van 
Mobility Mentoring: wegnemen van stress, de brede blik (alle levensgebieden worden betrokken), 
coaching van cliënten en focus op het ontwikkelen van executive functies (plannen, overzicht, goed 
kunnen prioriteren). Doel is om gedurende 3 jaar 120 gezinnen te begeleiden naar duurzame 
financiële zelfredzaamheid (het liefst naar betaald werk). Werkende weg wordt de nieuwe methodiek 
door het team ontwikkeld. Onderdeel van de pilot is het project kinderopvang (beleidswens kadernota 
2020 ). Dit project is door corona vertraagd en zal eind 2020, begin 2021 starten. Doel van dit project 
is wegnemen van drempels rond kinderopvang zodat ouders snel aan de slag kunnen met scholing of 
(een traject richting) werk. 
 

                                                           
14 Monitoring Coronacrisis, OCD, 15 oktober 2020. 
15 Raadsinformatiebrief Dordtpas juni 2020. 
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 Vooruitblik  

Het verbeteren van de inkomenspositie van ouders (de andere programmalijnen) en het Kindpakket 
blijven belangrijke pijlers in de aanpak van kinderarmoede. De komende periode leggen we daarnaast 
meer de focus op het verkleinen van de intergenerationele armoede en de doelgroep jongeren. 
 
De analyses over de effecten van corona laten zien dat er grotere kansenongelijkheid en 
onderwijsachterstanden ontstaan. Vooral kinderen in kwetsbare gezinnen en jongeren lopen extra 
risico’s. Ook kinderen in gezinnen waarvan ouders als zelfstandig ondernemers werkzaam zijn, lopen 
een verhoogd risico. De bestaanszekerheid en inkomenspositie van deze gezinnen komen meer onder 
druk. 
 
"Er is niet 1 vaccin tegen kinderarmoede. Het is een aaneenschakeling van meerdere interventies." 
Deze conclusie werd getrokken tijdens een landelijke webcast "Vaccin tegen kinderarmoede" van de 
Alliantie tegen kinderarmoede op 29 juni 2020. Materiële ondersteuning is goed en moet zeker 
gebeuren, maar zoek ook naar andere manieren om de positie van het kind fundamenteel te 
verbeteren.  
 
 
 
Vanuit de wetenschap ontstaan steeds meer inzichten over effectieve aanpak van kinderarmoede. 
Verzachten van het opgroeien in armoede (kindpakketten, materiele ondersteuning) is nodig, maar 
niet voldoende. Nadja Jungmann (lector Schulden & Incasso Hogeschool Utrecht) pleit niet alleen voor 
materiële ondersteuning, maar benadrukt dat daarnaast ook aandacht voor de ontwikkeling van 
levensvaardigheden (executieve functies; denk- en regulatiefuncties/-vaardigheden ) bij kinderen van 
groot belang is. Deze vaardigheden zijn van groot belang voor het maken van rationele keuzes (ook op 
latere leeftijd). Al op vrij jonge leeftijd (3-6jaar) maken kinderen een grote sprong in de ontwikkeling 
van deze vaardigheden. Een tweede kleinere sprong maken zij als adolescent en jong volwassene. 
 
De ontwikkeling van deze vaardigheden bij kinderen die opgroeien in armoede, wordt belemmerd, als 
gevolg van chronische stress in deze gezinnen (Mullainathan e.a., 2013,). Kinderen die opgroeien in 
armoede ontwikkelen hun executieve functies minder goed binnen het gezin door de stress die 
armoede veroorzaakt voor ouders en kinderen (Pijpers e.a. 2019).  
 
Jungmann geeft aan om in te zetten op het verminderen van de bronnen van stress in deze gezinnen 
(zoals gedan wordt via onze pilot SOS) én op het voorlichten en trainen van professionals, die veel met 
kinderen in contact staan, over de effecten van armoede op de executieve functies en hoe de 
ontwikkeling hiervan gestimuleerd kan worden: "We moeten van het verzorgen naar versterken van 
kinderen. Hun levensvaardigheden versterken met alle professionals rondom een kind." 
 
De komende periode gaan we binnen de programmalijn hierop inzetten. Onder andere binnen de 
bestaande pilot SOS en via scholingstrajecten van diverse partijen werkzaam met kinderen. 
 
Daarnaast zijn er kansrijke ontwikkelingen gaande binnen het onderwijsbeleid en het jongerenwerk 
met betekenis in het voorkomen en tegengaan van armoede onder kinderen en jongeren. Hierop 
sluiten we vanuit het programma aan:  
 
Onderwijs – verlengde schooltijd PO  
Er is serieuze aandacht voor de verlengde schooltijd en onderwijstijdverlenging. Dit biedt kansen om 
enerzijds aandacht te vragen voor financiële educatie en anderzijds de invulling van de extra tijd 
zodanig te doen, dat dit leidt tot een verhoogde kans op een structurele positieverbetering op 
individueel niveau van kinderen in armoede op latere leeftijd (doordat een hoger uitstroomniveau 
richting vervolgonderwijs kan worden gerealiseerd). De focus qua invulling van de verlengde schooltijd 
is gericht op taal. (Extra) taal is een middel/interventie dat als effectief wordt gezien16 met impact op 

                                                           
16 Zie o.a. een recent rapport van CPB/CBS over Kansrijk Armoedebeleid (juni 2020). 
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je positieverbetering als volwassene in de toekomst. Dit kan betekenisvol zijn in het doorbreken van 
intergenerationele armoede. 
 
Onderwijs – verlengde ketenaanpak onderwijsvisie 
In het onderwijsbeleid wordt gekeken naar een ketenaanpak waarbij de onderwijsvisie (tot 12 jaar) 
wordt doorgetrokken naar een aanpak tot de leeftijd van 18/27 jaar. Het gaat om het bestrijden van 
achterstanden en gelijke kansen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Ook hiervoor geldt dat dit 
kansen kan vergroten en daarmee armoede kan doorbreken. 
 
Jongerenwerk: presentie in het onderwijs  
Het jongerenwerk gaat de komende twee jaar intensief op scholen aan de slag. Via presentie op 
scholen ontstaan meer mogelijkheden voor signalering, in beeld krijgen van kwetsbare jongeren, 
ondersteuning en toeleiding naar ondersteuningsaanbod. Dit kan ook gaan om financiële 
problematiek. In de reguliere subsidielening van het jongerenwerk is armoede als thema opgenomen. 
Vanuit de reguliere inzet hebben zij bijvoorbeeld een 18+training voor de overgang van 17 naar 18 jaar 
(voorkomen van schulden) en bieden ze een maatwerkaanbod wanneer sprake is van (beginnende 
schulden (Fix up your life, gericht op het op orde brengen van de administratie). 
  
 
 

Programmalijn 2 KINDEREN IN ARMOEDE 
 

Initiatief Toelichting 
 

Pilot Schouders 
onder Stress 
(SOS)17 (i) 
 
 

De lopende pilot richt zich met name op eenoudergezinnen in de bijstand. Gezien de 
ontwikkelingen a.g.v. corona ook verruimen met extra aandacht voor werkende armen 
(met kinderen) met onzekere contracten/inkomsten.  
 
We onderzoeken of het mogelijk is om extra formatie jeugdwerk toe te voegen. 
Daarnaast verkennen we de mogelijkheden voor extra inzet gericht op het stimuleren 
van de ontwikkeling van de executieve functies van de kinderen. 
 

Beleidswens 
Kinderopvang 

Onderdeel van de pilot SOS is het project kinderopvang (beleidswens kadernota 2020).  
Dit project is als gevolg van corona vertraagd en zal afhankelijk van de ontwikkelingen op 
de arbeidsmarkt op zijn vroegst eind 2020/ begin 2021 starten. Doel van dit project is het 
realiseren van overbruggende kinderopvang voor een aantal maanden voor ouders van 
kinderen uit de Drechtsteden die deelnemen aan Perspct en aan de pilot SOS, zodat zij 
snel aan de slag kunnen met hun traject richting werk of scholing. 
 

Kinderen doen 
mee 

Cruciaal voor kinderen en jongeren is de toegang tot en mee kunnen doen aan school, 
sport, vrijetijdsvoorzieningen, etc.. We willen bestaande en nieuwe groepen goed 
bedienen via kindtegoed (Dordtpas) en het beereik van de Dordtpas onder minima 
vergroten (zie programmalijn Werkende Armen). 
 

Signalering bij 
kinderen en 
jongeren 
 

Veel partijen kunnen armoede bij kinderen signaleren. Belangrijke signaleerders van 
armoede onder kinderen en jongeren zijn: R-newt, JongJGZ en (zorgcoördinatoren van) 
scholen. Deze partijen zijn prioritaire partijen om te verbinden aan de Ketenaanpak 
Schulden én het geven van voorlichting en training op de ketenaanpak en hoe armoede 
inwerkt op de ontwikkeling van executieve functies bij kinderen 
(bewustwording/urgentie). Zie ook programmalijn schulden. 
 

Structurele 
positieverbetering 
lange termijn en 
tegengaan 

Onderwijsachterstanden zoveel mogelijk weer inlopen via zomerschool en 
leertijdverlenging gedurende het schooljaar. Vanuit het onderwijsbeleid is de 
ontwikkeling gaande om de verlengde schooltijd meerjarig in te zetten (op basisscholen 
waar relatief veel leerlingen kampen met (een risico op) een onderwijsachterstand) met 

                                                           
17 Deze pilot had voorheen de titel Stress-sensitieve dienstverlening Eenoudergezinnen. 
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onderwijsachterst
anden 
 
 

oog op structurele sociaaleconomische positieverbetering van het kind op latere 
volwassen leeftijd (inclusief financiële positie). Dit kan betekenisvol zijn in het 
doorbreken van intergenerationele armoede. We verkennen of dit ook een haakje kan 
zijn om financiële educatie een plek te geven.  
 

Extra inzet 
voorkomen 
armoede en 
schulden 
jongeren (i) 
 

Vanuit het Jongerenwerkbeleid is extra inzet van jongerenwerk via presentie op scholen. 
Hierbij is ook aandacht voor armoede en schulden. Vanuit deze inzet kan geschakeld 
worden naar de reguliere inzet van het jongerenwerk, waarin aanvullende aandacht is 
voor maatwerk in situaties van schulden bij jongeren (Fix up your live).  
 

Informatievoor-
ziening jongeren 

We stellen al langer het Nibud-boekje Voor boven de 18 beschikbaar aan jongeren die 18 
jaar worden. We willen nader verkennen welke informatiebehoefte jongeren hebben op 
het gebied van financiën en schulden. Hoe kunnen we de informatie over financiën en 
het hulp en ondersteuningsaanbod als je er zelf even niet meer uit komt, nog beter 
toegankelijk maken voor jongeren.  

 
 
 
 
 

4.3 Programmalijn 3 Werkende armen 

Wél werken en niet rond kunnen komen. Er zijn steeds meer werkenden die in armoede leven. 
Mensen op of onder het minimum inkomen lopen het grootste risico, maar ook mensen met een 
hoger inkomen komen vaker in financiële problemen. Onzekere inkomsten, stijgende vaste lasten 
gecombineerd met een complex toeslagenstelsel en een flexibele arbeidsmarkt, maken dat bij 
werkenden de bestaanszekerheid in het geding kan komen. Bestaanszekerheid is niet alleen de 
zekerheid van voldoende en voorspelbaar inkomen. Ook zekerheid om betaalbaar te kunnen wonen, 
toegang te hebben tot betaalbare zorg en de mogelijkheid om een financiële buffer op te bouwen zijn 
van belang. 

Voor veel werkende mensen is het gewone leven onbetaalbaar aan het worden. Van een tientje 
rondkomen is onmogelijk als je kostwinner bent of alleenstaande ouder. Volgens het Sociaal en 
Cultureel Planbureau (SCP) behoort één op de zeven Nederlanders, 14 procent van de bevolking, tot 
de categorie ‘onzekere werkenden’. Hun inkomen en arbeidspositie zijn onzeker. Ogenschijnlijk 
onzichtbaar proberen ze de eindjes aan elkaar te knopen. Ze redden het net, maar één tegenslag kan 
het huishoudboekje al frustreren. Opmerkelijk is dat 60 procent van de kinderen die opgroeien in 
armoede werkende ouders heeft. In 2017 ging het in Dordrecht om zo'n 1500 huishoudens18 die tot de 
categorie werkende armen gerekend moeten worden. 

 

 Terugblik 

Vanuit deze programmalijn hebben we in de afgelopen periode ingezet op twee elementen, de 
ontwikkeling van een Dordtpas en de verkenning van onze mogelijkheden als lokale overheid om de 
positie van werkende armen te verbeteren. 
 

                                                           
18 NB: deze cijfers laten een smalle interpretatie van de doelgroep zien (alle huishoudens met werk als belangrijkste bron 
van inkomsten). Als we ook huishoudens zouden meetellen waar inkomen uit werk een kleiner aandeel zou vormen, dan 
zou de groep groter zijn.  
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De Dordtpas vormde een belangrijk element onder deze programmalijn, omdat uit een evaluatie van 
het minimabeleid bleek dat gezinnen met kinderen en werkende armen nauwelijks geld overhielden 
om maatschappelijk te kunnen participeren. Hier wilden we met de Dordtpas verandering in brengen. 
Na een traject van beleidsontwikkeling, aanbesteding en implementatie is de Dordtpas met ingang van 
1 januari 2020 voor iedereen verkrijgbaar. Volwassenen en kinderen uit minimahuishoudens (tot 140% 
WSM) ontvangen de Dordtpas gratis. Kinderen uit deze gezinnen tot 18 jaar ontvangen het kindtegoed 
op deze pas. Met de pas krijgen zij gratis toegang of korting op onder andere musea, sport, attracties, 
film en eten.  
 
De pas heeft voor de groep werkenden met een laag inkomen en hun kinderen dus alle mogelijkheid 
gecreëerd om deel te kunnen nemen aan het sport-, recreatie- en cultuuraanbod in Dordrecht.  
Echter, de coronacrisis heeft het eerste jaar van de Dordtpas sterk beïnvloed. De meeste acties 
konden in de lockdown periode niet doorgaan. Het bereik van de doelgroep werkende armen blijft 
vooralsnog ook achter bij de prognoses. Het aantal niet-bijstandsgerechtigde minima die een pas 
hebben aangevraagd in 2020 betrof 1830 volwassenen en 1576 kinderen. In potentie heeft de 
Dordtpas de groep werkende minima dus veel te bieden, maar wordt dat dit jaar niet waargemaakt.  
 
Het tweede element onder deze programmalijn, een verkenning naar de mogelijkheden om als lokale 
overheid bij te dragen aan de positieverbetering van werkende armen is afgerond en in juni 2020 ter 
informatie naar de raad gestuurd. Hierin zijn een aantal denkrichtingen gepresenteerd voor mogelijke 
initiatieven die verder onderzocht en uitgewerkt kunnen worden. 
 
Om het vraagstuk rond werkende armen te agenderen, stond voor juni van dit jaar een congres 
gepland. Als gevolg van de coronacrisis hebben we dit moeten temporiseren. Afhankelijk van de 
ontwikkelingen zal het congres in 2021 gehouden worden. Als alternatief zou dit jaar een kennisatelier 
georganiseerd worden tijdens de MKB-dag op 20 november over het thema werknemers met 
geldzorgen. Helaas kon ook deze dag niet door gaan. 
 
 

 Vooruitblik 

De coronacrisis heeft een enorme impact op de werkgelegenheid, in het bijzonder bij groepen die al 
een kwetsbare positie hadden op de arbeidsmarkt. Sinds de crisis liet het aantal 
Werkeloosheidsuitkeringen in Dordrecht een forse stijging zien. Dit steeg van 1.700 in de maand 
januari naar ruim 2.000 in mei. Dordrecht telt in mei 2020 met 17,6 WW-uitkeringen per 1.000 
inwoners zowel absoluut als relatief de meeste WW-uitkeringen in de regio Zuid-Holland Zuid.  

Wanneer ontslagen werknemers niet over voldoende arbeidsverleden beschikken, vinden we ze 
echter niet terug in de WW-statistieken. In dat geval kunnen zij een beroep doen op de bijstand. Ook 
het aantal bijstandsuitkeringen in Dordrecht nam in de afgelopen maanden toe. Vooral onder jonge 
flexwerkers is het aantal aanvragen gestegen. De gemeente Dordrecht heeft met circa 31 
bijstandsuitkeringen per 1.000 inwoners zowel absoluut als relatief de meeste bijstandsklanten in de 
regio. Een nog grotere stijging wordt verwacht vanuit de WW, wanneer het ontslagen werknemers 
met korte WW-rechten niet (snel genoeg) lukt om weer werk te vinden. Andere groepen blijven buiten 
beeld in de deze statistieken omdat ze geen recht hebben op de regelingen, maar worden wel degelijk 
geraakt. Zo weten we bijvoorbeeld dat veel scholieren en studenten hun (bij)baantjes zijn verloren19.  

Hoe onzekerder je arbeids- en inkomenssituatie, hoe harder je getroffen wordt in een crisis. De 
coronacrisis maakt de groepen onzeker werkenden dan ook goed zichtbaar. Zzp'ers, flexwerkers, maar 
ook jongeren. Ze zijn hun werk verloren en lopen een groot risico direct of op korte termijn in 
financiële problemen te komen. Uitgaven lopen door terwijl het inkomen daalt en vaak zijn er geen 

                                                           
19 Coronamonitor Zuid-Holland Zuid, juli 2020. 
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financiële buffers om dalende inkomsten op te vangen. Behalve het korte termijn risico op inkomens- 
en schuldenproblematiek, zal het – al naar gelang de recessie langer duurt- voor deze groepen 
betekenen dat zij een afnemende kans hebben terug te keren op de arbeidsmarkt. Met als risico voor 
gemeenten dat de groep moeilijk of niet te re-integreren bijstandsontvangers structureel zal groeien. 

Zowel voor werkende armen die (nog) aan het werk zijn als voor hen die gedurende de crisis hun baan 
zijn kwijtgeraakt zijn er een drietal belangrijke aandachtspunten. Dat gaat om: 

1. het waarborgen van bestaanszekerheid (inkomen, wonen, voeding, zorg); 
2. het voorkomen en aanpakken van schulden en 
3. het realiseren van een betere positie op de arbeidsmarkt of snelle terugkeer op de 

arbeidsmarkt maar dan in een baan die loont.  

Het uitgebreide sociale pakket van het Rijk biedt kansen om hierop in te springen. Het pakket kent 
naast de al genoemde intensivering voor de aanpak van armoede en schulden nog 3 thema's, te 
weten: intensieve ondersteuning en begeleiding naar nieuw werk; scholing en ontwikkeling voor 
behoud van werk en bestrijding Jeugdwerkloosheid. Voor het totale pakket aan maatregelen maakt 
het kabinet voor de duur van vijf jaar €1,4 miljard vrij.  

Waar de middelen voor armoede en schulden via dit voorstel een plek krijgen in het programma 
Samen tegen Armoede, geldt voor de andere 3 onderdelen dat zij buiten de scope van dit programma 
vallen (oa. binnen het lokale en regionale onderwijs- en arbeidsmarktbeleid). Ondersteuning, scholing 
voor begeleiding naar en behoud van werk krijgt een plek in regionale mobiliteitsteams, waarin 
vakbonden, werkgeversorganisaties, UWV en gemeenten samenwerken vanuit een 1 loketgedachte. 
Voor ondersteuning van kwetsbare schoolverlaters en bestrijding van jeugdwerkeloosheid moeten 
gemeenten gezamenlijk met het onderwijs en andere netwerkpartners een aanpak ontwikkelen. Hoe 
e.e.a. er in Dordrecht en de Drechtsteden uit komt te zien, wordt nader uitgewerkt.  

In de uitwerking ervan zal in ieder geval specifiek aandacht nodig zijn voor de groepen kwetsbaar 
werkenden die nu of straks in de problemen komen, want we verwachten dat het vraagstuk van 
bestaanszekerheid voor deze groep voor zowel de korte als de lange termijn groter zal worden. We 
gaan daarom de samenwerking met het onderwijs- en arbeidsmarktbeleid intensiveren. Voor de korte 
termijn willen we maximaal en in samenwerking de effecten van corona verzachten. Preventie van 
schulden, gericht advies over inkomensondersteunende maatregelen en arbeidsrecht, snelle 
(her)intreding op de arbeidsmarkt, en gerichte op- en omscholing zijn focuspunten. Voor de lange 
termijn willen we integraal investeren in het sociaal economisch profiel van onze stad en regio. 

Specifiek vanuit het armoedeprogramma zullen in de komende periode al onze inspanningen gericht 
zijn op het bereiken van kwetsbaar werkenden (al dan niet uitgevallen op de arbeidsmarkt), zodat zij 
optimaal gebruik kunnen maken van de inkomensondersteunende voorzieningen en schulden kunnen 
worden voorkomen of aangepakt. Ook binnen verschillende initiatieven van de programmalijn 
schulden zullen we extra rekening houden met deze groep. 

 

Programmalijn 3 WERKENDE ARMEN 

Initiatief Toelichting 

Informatie 
campagne (i) 

We ontwikkelen een informatiecampagne gericht op werkgevers om het thema 
werknemers met geldzorgen onder de aandacht te brengen. 

Congres 
werkende armen 

Als de ontwikkelingen het toelaten organiseren we in 2021 het uitgestelde congres om 
armoede en schulden onder de aandacht te brengen van werkgevers. 
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Informatie- en 
adviespunt voor 
werkgevers (i) 

We verkennen de mogelijkheden om een informatie- en adviespunt in te richten dat 
werkgevers kan helpen medewerkers met geldproblemen te ondersteunen. Deze 
dienstverlening kan bestaan uit een aantal (online e.o. offline) componenten: 
 Specifieke voorlichting en dienstverlening ter ondersteuning van de werkgever bij 

het herkennen van signalen, vragen over het ondersteunen van hun medewerkers, 
loonbeslag, ziekteverzuim, laaggeletterdheid etc. 

 Doorverwijzing voor werknemers in loondienst naar bestaande algemene 
dienstverlening zoals schuldhulp, bureau sociaal raadslieden. 

 Doorwijzing van zelfstandigen met geldproblemen naar bestaande dienstverlening 
RBZ/SDD 

 Een koppeling aan Geldfit. 

Idealiter sluit deze dienstverlening aan op een bestaand, voor werkgevers logisch loket. 
Hiervoor kijken we onder andere naar de mogelijkheden om aan te sluiten bij een 
vernieuwde aanpak van schulddienstverlening voor zzp'ers die momenteel verkend 
wordt door de SDD.  
 

Verruiming 
dienstverlening 
voor werkenden 
 

Om het bereik van de bestaande dienstverlening onder werkenden te vergroten 
onderzoeken we welke mogelijkheden er zijn om onze dienstverlening toegankelijker te 
maken voor werkenden (bv uitbreiding spreekuren Bureau Sociaal Raadslieden buiten 
kantoortijd). 
 

 

 

4.4 Programmalijn 4 Armoede en Gezondheid 
 

Wie arm is en laagopgeleid is ongezonder en sterft vaak eerder dan een hogeropgeleide, rijkere 
leeftijdgenoot. De gezondheidsverschillen tussen mensen in de ‘goede’ wijken en de ‘slechte’ wijken 
zijn groot. Het CBS zocht het uit: Nederlanders met als hoogst genoten opleiding het vmbo leven ruim 
zes jaar korter dan hoogopgeleiden. Bovendien leven zij bijna vijftien jaar minder in goede 
gezondheid dan hun medeburgers die hbo of universiteit hebben gedaan. Laagopgeleide Nederlanders 
hebben bijna zes keer zo vaak diabetes, twee tot drie keer zo vaak de longziekte COPD, hebben ruim 
twee keer zo vaak last van chronische stress, angst of depressie, ruim tweeënhalf keer zo vaak 
obesitas.  

Kinderen die opgroeien in arme gezinnen ervaren veel vaker een minder goede gezondheid dan 
kinderen uit welvarende gezinnen. Ook hebben zij een veel grotere kans op sociaal-emotionele 
problemen. Baby’s in armere wijken sterven veel vaker voor de geboorte dan in de rijke delen van de 
stad. Een ongezonde leefstijl benadeelt kinderen niet alleen voor de geboorte en in de periode dat zij 
opgroeien, maar werkt ook door op latere leeftijd.  

De achtergrond van die gezondheidsverschillen is zeer complex, schrijft de Raad voor Volksgezondheid 
en Samenleving in een recent verschenen essay over het vraagstuk20. Complex onder andere omdat 
het een interactie tussen verschillende factoren betreft: ongelijkheid in onderwijs, arbeidsmarkt, 
sociale zekerheid, leefomgeving, gezondheid en sociale relaties staan niet op zichzelf maar 
beïnvloeden elkaar. Soms in negatieve zin maar soms ook in positieve zin. En, verschillen ontstaan niet 
plots maar zijn vaak het gevolg van een opeenstapeling van problemen gedurende de levensloop.  

Het terugdringen van gezondheidsverschillen is daarmee dus niet iets wat we van vandaag of morgen 
opgelost krijgen. Gezien de toename in sociale ongelijkheid is het echter ook geen vraagstuk wat we 
naast ons neer kunnen leggen. Om die reden heeft het college van Dordrecht, hoe complex het 

                                                           
20 Gezondheidsverschillen voorbij. Complexe ongelijkheid is een zaak van ons allemaal, RVS, 2020. 
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vraagstuk ook, het streven naar gezondheidswinst voor inwoners in armoede opgenomen als ambitie 
opgenomen in het armoedeprogramma. Met onze inzet nu willen we leren wat werkt en daarmee een 
bijdrage te leveren aan het verbeteren van de situatie in de toekomst. 

 

 Terugblik 

In december 2019 is het Uitvoeringsplan Armoede en Gezondheid naar de raad gestuurd. Hierin is 
onze ambitie vastgelegd om gezondheidswinst te behalen voor inwoners die in armoede leven en 
beschreven hoe we hier aan willen werken. Het plan kent de volgende hoofdlijnen: 

 We zetten in op het organiseren en borgen van aandacht voor armoede binnen het eigen 
gemeentelijk gezondheidsbeleid (oa. jeugdgezondheidszorg en de publieke gezondheidszorg). 
Immers, gezondheidswinst is een onderwerp van de lange adem en gezien het grote effect 
van armoede op gezondheid en vice versa hoort het daar dus structureel een plek in te 
krijgen; 

 We zetten in op vernieuwing en onderzoeken wat werkt in het doorbreken van de vicieuze 
cirkel van armoede en ongezondheid. Door: 

o de ontwikkeling van een integrale wijkaanpak op de Staart 
o het ontwikkelen van een samenwerkingsmodel met huisartsen  
o het toevoegen van gezonde leefstijlinterventies aan de al bestaande pilot Schouders 

onder Stress (SOS).   
 Omdat nog veel onbekend is over wat werkt in het doorbreken van de vicieuze cirkel tussen 

armoede en gezondheid, investeren we in onderzoek en monitoring. Dit doen we onder 
andere via de ontwikkeling van een Dashboard Sociaal Domein waarin we ook 
gezondheidsdata opnemen. 
 

Begin 2020 zijn we van start gegaan met de uitvoering van bovengenoemd plan. Terugblikkend over 
de afgelopen periode hebben we een aantal initiatieven moeten temporiseren als gevolg van corona 
en de daaruit voortvloeiende maatregelen. Zo kon bijvoorbeeld pas in september van dit jaar gestart 
worden met de ontwikkeling van het project Gezonde Wijk de Staart. We kunnen hier daardoor nog 
geen uitgebreide terugblik geven. Wel geven we op hoofdlijnen de belangrijkste ontwikkelingen weer. 

 
De ontwikkeling van het project Gezonde Wijk de Staart is inmiddels van start gegaan en bouwt voort 
op het enthousiasme dat voor de cononacrisis bij het netwerk in de wijk voor dit project al was 
ontstaan. De projectgroep die toen in oprichting was, wordt momenteel nieuw leven in geblazen door 
een kwartiermaker die samen met het netwerk en wijkbewoners gaat bouwen aan de aanpak. De 
conclusie vóór de coronacrisis was dat er qua voorzieningen potentieel veel voor handen is op de 
Staart, maar dat het de kunst is om dit goed met elkaar te verbinden ten dienste van de inwoners.  
 
Zoals beschreven onder de programmalijn Kinderen in Armoede, hebben we in de aflopen jaren 
ingezet op de borging van het armoedevraagstuk bij de jeugdgezondheidzorg (JGZ). De JGZ heeft een 
groot bereik onder gezinnen met jonge kinderen en is daarom een belangrijke speler in het signalering 
van armoede en schulden. 
 
We hebben eerste stappen gezet in het opzetten van samenwerking met huisartsen en het realiseren 
van aanbod van gecombineerde leefstijl interventies (GLI) in de stad. Het realiseren van de 
samenwerking met huisartsen is voor de programmalijn armoede en gezondheid cruciaal. Er lijkt 
namelijk een grote groep mensen met schulden te zijn die wel contact heeft met de huisarts of 
praktijkondersteuner, maar niet op eigen kracht in staat is om de weg naar de schuldhulpverlening of 
inkomensondersteuning te vinden. De huisarts is indirect de 'vindplaats' (bv. bij klachten als 
slapeloosheid, stress), maar vormt niet het juiste loket. Omgekeerd zien we in onze aanpak Schouders 
Onder Stress dat gezinnen die hier begeleid worden naast armoede en schulden ook vaak kampen met 
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gezondheidsproblematiek zoals overgewicht. Onder andere voor deze gezinnen willen we graag 
toegang realiseren tot een gecombineerde leefstijlinterventie. 
 
Op moment van schrijven zijn we in overleg met leefstijl- en vitaliteitscentrum Your Health Spot. Zij 
biedt alle leefstijlcomponenten onder een dak: sport, ontspanning, voeding, therapie & coaching en is 
geregistreerd GLI aanbieder (d.w.z. het wordt vergoed vanuit de basisverzekering). Your Health Spot 
wil als GLI-aanbieder meewerken aan het project Gezonde Wijk de Staart, waarbij het de ambitie is om 
het GLI-aanbod in samenwerking met het lokale aanbod van onder andere buurtsportcoaches, 
welzijnswerkers, huisartsen en praktijkondersteuners te ontwikkelen tot een integrale aanpak gericht 
op het bestrijden van armoede en het realiseren van een betere gezondheid. 
 

 Vooruitblik 

Het behalen van gezondheidswinst voor inwoners in armoede is iets van de lange adem. In de 
komende periode gaan we door op de ingeslagen weg; de ontwikkeling van de aanpak op de Staart, de 
samenwerking met huisartsen, het beschikbaar maken van GLI en de toegang hiertoe voor gezinnen in 
het project Schouders onder Stress (SOS). We kijken daarbij naar kansrijke samenwerkingsmodellen 
tussen het sociaal en medisch domein gebruikt in andere gemeenten zoals 'krachtige basiszorg'. We 
bouwen voort op de ervaringen met de JGZ en onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om 
zorgprofessionals handvatten te bieden om armoede- en schuldenproblematiek te signaleren. We 
kijken hierbij naar in ontwikkeling zijnde screeningsinstrumenten die zorgverleners in de 
eerstelijnszorg in staat stellen om deze problematiek te signaleren. Bij succes schalen we de aanpak 
Gezonde Wijk de Staart op naar (andere delen van) de stad. 

In onderstaand overzicht geven we de belangrijkste initiatieven binnen deze programmalijn weer. In 
het uitvoeringsplan Armoede en Gezondheid is een uitgebreidere uitwerking van de initiatieven terug 
te lezen. 

Programmalijn 4 ARMOEDE EN GEZONDHEID 
 

Initiatief Toelichting 
 

Gezonde wijk de 
Staart 

Samen met inwoners en wijkprofessionals werken we aan gaan effectieve routes 
waarlangs inwoners gebruik kunnen maken van passend en bestaand aanbod op het 
gebied van armoede en gezondheid. Van beweegprogramma's en 
ontmoetingsactiviteiten tot en met leefstijlinterventies en vrijwilligerswerk. Het tot stand 
brengen van een goede verbinding tussen het sociaal domein  
en het medisch domein is een belangrijke rode draad in deze wijkaanpak. 
 

GLI Mensen met een gezondheidsrisico door overgewicht kunnen sinds 2019 door de 
huisarts verwezen worden naar een zogenoemde gecombineerde leefstijlinterventie 
(GLI). Dit is een combinatie van behandelingen gericht op gezondere voeding en 
eetgewoontes, bewegen en psychologische interventies ter bevordering van 
gedragsverandering bij mensen met ernstig overgewicht en verhoogd risico op 
chronische aandoeningen. Gecombineerd met ondersteuning bij het oplossen van 
geldzorgen en lokale beweegprogramma's biedt GLI goede kansen voor structurele 
gezondheidswinst.  
 

Samenwerking 
huisartsen 

Eerste gesprekken over de verdere samenwerking met huisartsen lopen.  
Het Rijk gaat aanpakken zoals 'krachtige basiszorg' en het 'interventiepakket geldzorgen' 
met het oog op de effecten van de coronacrisis versneld opschalen. In overleg met onze 
huisartsen en onze Zorggroep West Alblasserwaard zorgen we dat we zo snel als 
mogelijk zijn aangesloten op het juiste instrumentarium.  
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Signalering 
zorgprofessionals  
 

Om de signalering van zorgprofessionals te verbeteren zetten we in op verdere 
deskundigheidsbevordering en ontwikkeling van instrumentarium voor screening en 
doorverwijzing naar de Ketenaanpak Schulden. 
 

Project Schouders 
onder Stress (SOS) 
 

We onderzoeken of het project Kansrijke Start en het project SOS elkaar kunnen 
versterken. In het project 'Kansrijke Start' wordt samengewerkt aan het tot stand 
brengen van ketenafspraken tussen organisaties die een rol spelen rondom de geboorte 
en eerste levensjaren van kinderen, zoals kinderartsen en gynaecologen van het Albert 
Schweitzer Ziekenhuis, verloskundigen, kraamzorg, jgz. Gekeken wordt of gezinnen die in 
deze keten gezien worden baat hebben bij de coaching en begeleiding vanuit het project 
SOS. Voor deelnemende gezinnen in het project maken we zodra mogelijk GLI 
toegankelijk.  
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Bijlage: Relevante trends en prognoses juni 2020  
 

Arbeidsparticipatie 

 Groeiende werkloosheid, vooral onder groepen die al een kwetsbare positie op de 
arbeidsmarkt hadden  

 De werkloosheid groeit en zal voorlopig blijven groeien (SCP, 2020). (Basisraming CPB juni 
2020: 3,4% 2019; 5% 2020; 7% 2021) 

 Vooral werkenden zonder vast dienstverband worden nu werkloos. Dit zijn mensen met een 
tijdelijk contract (in loonverband of als zzp-er), een nul-urencontract, in hun proeftijd of met 
seizoenswerk.  

 Mensen met een flexibel contract vallen in principe onder de groep die beschermd moet 
worden door de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Maar een 
werkgever die zijn flexibele krachten niet doorbetaalt, heeft vaak minder uitgaven heeft dan 
degene die gebruik maakt van de NOW. De vraag is daarom of werkgevers hun flexibele 
krachten in dienst houdt. 

 De horeca, detailhandel, culturele sector en de schoonmaakbranche werden – in ieder geval 
tijdens de lockdown- het hardst getroffen omdat werkzaamheden vrijwel helemaal stillagen. 
Werkenden in deze sectoren zijn ook extra kwetsbaar om in deze sectoren veel flexwerkers 
werken. 

 Herwaardering van de publieke sector (zorg, onderwijs, veiligheid) was al gaande maar wordt 
versterkt door de coronacrisis. De vraag is of dit zich ook zal vertalen in een verschuiving op de 
arbeidsmarkt. 

 Jongeren, migranten en mensen met een laag opleidingsniveau hebben een bovengemiddeld 
vaak een flexibele aanstellingen en hebben vaker een laag inkomen (CBS 2020, Vrooman et al. 
2018).  

 Het zal voor degenen die nu de arbeidsmarkt betreden (zoals net afgestudeerden, 
herintredende vrouwen en statushouders) moeilijker zijn een baan te vinden omdat de 
werkgelegenheid afneemt. 

 Er dreigt een groeiend risico op blijvende werkloosheid voor mensen die al een kwetsbare 
positie op de arbeidsmarkt hadden (laaggeschoolden, mensen met een migratieachtergrond, 
statushouders, mensen met een arbeidsbeperking, mensen met een gebrek aan werkervaring 
of een hogere leeftijd). Dit kan ook op termijn leiden tot een grotere druk op de uitgaven voor 
bijstand.  

 Asielzoekers blijven langer in de azc's omdat de wacht- en doorlooptijden in de asielprocedure 
substantieel langer zijn door de coronamaatregelen. Het inburgeringstraject na het azc ligt 
ook grotendeels stil. Statushouders zijn nu minder in staat om een begin te maken met hun 
integratie in Nederland. Dit kan een negatieve uitwerking hebben op hun toekomstige 
(arbeids)participatie. 

 Duurzame inzetbaarheid door voortdurend opleiden, is in Nederland nog steeds in beperkte 
mate aanwezig. Juist nu flexibele inzet op de arbeidsmarkt nodig is, kan zich dat nu wreken. 
Echter, als vraag en aanbod in bepaalde sectoren blijvend veranderen, is aannemelijk dat 
mensen ook een ander type baan moeten gaan zoeken. Dit zal hogere en nieuwe eisen stellen 
aan mogelijkheden voor om- en bijscholing. 
 

 Lokale/ regionale signalen 
 Verwachte impact op regionale werkgelegenheid in 2020 voor onze arbeidsmarktregio: 

o Percentage van werknemers in sectoren met grote of zeer grote krimp: 31 t/m 34% 
o Percentage werknemers in sectoren met groei: 21 t/m 24 % (Bron: Coronacrisis: 

regionale verschillen in impact op werkgelegenheid, UWV 4 juni 2020) 
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 BSR verwacht een toename van vragen op gebied van arbeidsrecht en voorzieningen. 
 In de eerste vier maanden van 2020 werden in de regio Zuid-Holland Zuid 21 faillissementen 

uitgesproken. In vergelijking met een jaar eerder is het aantal faillissementen in de regio 
gedaald. Als gevolg van de aanhoudende coronacrisis krijgen steeds meer ondernemers het 
moeilijk. De verwachting is dat het aantal faillissementen in de komende maanden op gaat 
lopen. Het aantal faillissementen geeft een indicatie van de stand van de economie en het 
perspectief op banenontwikkeling. Nieuwe faillissementscijfers over mei 2020 worden half 
juni verwacht. (Coronamonitor juni OCD). 

 

 Inkomen, WW en bijstand 

 Inkomensverlies bij Nederlandse huishoudens 
 Een NIBUD-peiling toont aan dat een derde van de Nederlandse huishoudens verwacht dat zij 

de komende tijd moeilijk rond zullen komen. (SCP, 2020) 
 20% van de Nederlandse huishoudens ziet zijn inkomsten nu teruglopen als gevolg van de 

crisis. 
 Er is sprake van een snelle stijging aantal WW en bijstandsuitkering.  
 Werkenden met een flexibel dienstverband of tijdelijke contracten (flexwerkers en zzp-ers) 

lopen extra risico op het verlies van werk en inkomen. 
 

 Toenemende druk op bestaanszekerheid, vooral bij ZZP-ers en flexwerkwerkers 
 De door het CBS verwachte daling van het aantal huishoudens met een laag inkomen voor 

2020 lijkt niet langer reëel. 
 De economische crisis kan bijdragen aan een toenemende ongelijkheid op de arbeidsmarkt en 

inkomensongelijkheid wanneer er geen maatregelen worden getroffen. De armoede onder 
kwetsbare groepen kan daarom weer groeien. Voor de crisis waren dit alleenstaanden, 
kinderen in éénoudergezinnen, 90-plussers, mensen met een migratieachtergrond, 
bijstandsgerechtigden en werkenden met een zwakke positie op de arbeidsmarkt (laag 
opgeleid, flexibel contract).  

 Bestaanszekerheid van zzp'ers en flexwerkers staat door de crisis, extra onder druk:  
o 1 op de 4 zzp'ers en flexwerkers rapporteert inkomensverlies door de huidige crisis. 
o De groep zzp-ers die, als gevolg van de crisis, nu al of op korte termijn een te laag 

inkomen hebben, had voor de crisis ook al een bovengemiddeld risico op armoede 
doordat zij lage uurtarieven in rekening brachten. 

o Schijnzelfstandigen hebben geen buffer opgebouwd en komen snel in de financiële 
problemen.  

 Zzp-ers in sommige getroffen beroepsgroepen (bijvoorbeeld kappers en horeca) kunnen hun 
dienstverlening weer opstarten.  

 Zzp-ers met een midden-inkomen voor de crisis hebben vaker een buffer om een tijdelijk 
verlies van inkomsten op te vangen.  
 

 NOW en TOZO verzachten tijdelijk de (inkomens)effecten, maar niet voor iedereen in 
voldoende mate 

 Omdat flexwerkers minder vaak in aanmerking komen voor NOW of een lager bedrag 
ontvangen dan werknemers met een vast dienstverband, staat hun bestaanszekerheid onder 
druk. Een groep die in dit verband waarschijnlijk het meest wordt getroffen, zijn studenten die 
werk en opleiding combineren. Recent is besloten ook hen in aanmerking te laten komen voor 
een NOW-uitkering.  

 Voor de zzp-ers die nu al hun klussen kwijt zijn, is de Tijdelijke overbruggingsmaatregeling 
zelfstandig ondernemers (Tozo) opgezet om hen van het sociaal minimum te voorzien 
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(voorziet momenteel ca. 2 miljoen werkenden van inkomen). Dit bedrag is net voldoende voor 
alleenstaanden en paren zonder kinderen om in de basisbehoeften te voorzien. Voor 
alleenstaande ouders en paren met kinderen zijn de normbedragen ontoereikend voor de 
basisbehoeften. Voor deze groepen is de situatie een onmiddellijke bedreiging voor hun 
bestaanszekerheid. 

 Voor zzp-ers die al een mager inkomen hadden, kan Tozo I ook tot een hoger inkomen voor 
het huishouden leiden (inkomen van de partner en vermogen  worden namelijk niet 
meegerekend). 

 Voor zzp'ers met een midden of hoger inkomen kan de hoogte van Tozo een grote mismatch 
zijn ten opzichte van de vaste uitgaven (hypotheek etc.). Eigen vermogen zal een deel van de 
schok wellicht wegnemen. Echter, afhankelijk van de duur van de crisis zal ook deze groep 
worden bedreigd in hun bestaanszekerheid. 
 

 Lokale/ regionale signalen 
 Uitvoerder UWV ziet het aantal WW-uitkeringen momenteel hard oplopen als gevolg van de 

Coronacrisis. Het aantal WW-uitkeringen is een indicator voor de stand van de werkloosheid. 
Absoluut aantal WW-uitkeringen in Dordrecht: jan. 1.706; feb. 1.673; mrt. 1.725; apr. 2.024 
(Coronamonitor OCD juni). 

 In april 2020 was bijna de helft (45%) van de instroom in de WW in Zuid-Holland Zuid 
afkomstig uit de sector Financiële en zakelijke dienstverlening. 16% van de instroom betrof de 
sector Handel, 8% de sector Industrie en delfstoffen en 7% de sector Horeca. 5% van de WW-
instromers was afkomstig uit de sector Vervoer en opslag en eveneens 5% vanuit de sector 
Gezondheidszorg, welzijn en cultuur. Instroom vanuit de sectoren Financiële en zakelijke 
dienstverlening en Horeca lag in april 2020 duidelijk hoger dan gemiddeld in 2019 en 2020 
(Coronamonitor OCD juni). 

 In april 2019 was 10,1% van de instromers in de WW in de regio Zuid-Holland Zuid jonger dan 
27 jaar. In april 2020 zien we dat dit aandeel bijna drie keer zo groot is (28,4%). De 
coronacrisis lijkt dus de jongeren in de regio onevenredig te treffen. Dit beeld wijkt niet af van 
het landelijke en provinciale beeld. Zowel landelijk als in de provincie Zuid-Holland is 30% van 
de instromers in de WW in april 2020 jonger dan 27 jaar.  (Coronamonitor OCD juni). 

 Sinds de coronacrisis zien gemeenten een stijging van het aantal bijstandsaanvragen. Vooral 
onder jonge flexwerkers is het aantal aanvragen gestegen. Een nog grotere stijging wordt 
verwacht vanuit de WW, wanneer het ontslagen werknemers met korte WW-rechten niet 
(snel genoeg) lukt om weer werk te vinden. Het aantal bijstandsuitkeringen is hiermee een 
goede indicator voor de stand op de arbeidsmarkt. Vanaf maart 2020 zien we in alle 
gemeenten een stijging van het aantal bijstandsuitkeringen. Begin juni 2020 telde de regio 
Zuid-Holland Zuid 8.241 lopende bijstandsuitkeringen volgens de Participatiewet. Na een 
gestage daling in 2019 komt het aantal bijstandsuitkeringen daarmee begin juni 2020 weer 
bijna op het niveau van januari 2019.  Voor Dordrecht zijn de cijfers als volgt: mrt. 3.526; apr. 
3.635; mei 3.672; juni. 3.695 (Coronamonitor OCD juni). 

 Wanneer we naar het aantal bijstandsuitkeringen per 1.000 inwoners kijken, valt op dat er 
duidelijke verschillen zijn tussen de gemeenten in Zuid-Holland Zuid. De gemeente Dordrecht 
heeft met ca. 31 bijstandsuitkeringen per 1.000 inwoners zowel absoluut als relatief de 
meeste bijstandsklanten. De eerstvolgende gemeente is de gemeente Zwijndrecht met 22,5 
uitkeringen per 1.000. 

 Voor de gemeentelijke belastingaanslagen die eind februari 2020 zijn opgelegd en uiterlijk 30 
april betaald moeten zijn, kon een aangepaste betaaltermijn worden aangevraagd. Bij de 
regeling worden alle aanvragen toegekend. Tot 9 juni 2020 werden er in Dordrecht 62 van 
dergelijke aanvragen ingediend. (Coronamonitor OCD juni). 

 Ondernemers met personeel die gedurende drie maanden minimaal 20% omzetverlies 
verwachten, kunnen een aanvraag indienen voor de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging 
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Werkgelegenheid (NOW). Hiermee biedt de overheid een tegemoetkoming in de loonkosten, 
zodat zoveel mogelijk werknemers in dienst kunnen blijven. In de regio Zuid-Holland Zuid is de 
NOW-regeling tussen 6 april (start van de regeling) en 3 juni 2020 2.909 keer toegekend. In 
Dordrecht 720 keer. 

 De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een van de maatregelen 
van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De regeling is 
bedoeld voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers. De regeling voorziet in een 
aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder 
het sociaal minimum daalt. Daarnaast voorziet de regeling ook in een lening voor 
bedrijfskapitaal om liquiditeits-problemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen. De 
eerste Tozo-regeling voor het levensonderhoud kon aangevraagd worden t/m 31 mei 2020 en 
werd 6.457 keer aangevraagd in de regio Zuid-Holland Zuid. In Dordrecht 2.375 keer. 

 De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) is één van de negen 
noodmaatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. 
De TOGS is voor ondernemers die directe schade ondervinden van diverse 
kabinetsmaatregelen om het COVID-19 virus in te dammen. Via de regeling TOGS kan deze 
specifieke groep ondernemers sinds vrijdag 27 maart een eenmalige tegemoetkoming van € 
4.000 netto krijgen waarmee ze hun vaste lasten betalen, zoals bijvoorbeeld de huur van een 
bedrijfspand. Tot 7 juni 2020 werd de TOGS-regeling in Zuid-Holland Zuid 3.898 keer 
toegekend. In Dordrecht 1.127 keer. (Coronamonitor juni OCD) 
 
 

Schulden en schuldhulpverlening 

 Toenemende schulden en stress 
 Mensen maken zich nu meer zorgen over hun financiën dan voor de corona-crisis en ervaren 

meer financiële stress (NIBUD).  
 De werkgroep Halsema verwacht dat er ook een groep is die nog geen problemen heeft maar 

op termijn wel in de problemen zal komen. Als aan de coulante houding van schuldeisers een 
eind komt, ontstaat een nieuwe groep met geldproblemen. Deze groep meldt zich nu nog niet 
bij schuldhulp of wijkteams. Vraag is of ze geen hulp willen of de weg niet weten te vinden. 
Uitstelgedrag kan tot problemen leiden. 

 Financiële problemen staan vaak aan de basis van andere problemen zoals (stapeling) van 
stress, schulden, eenzaamheid, huiselijk geweld, dakloosheid of leerachterstanden. Mensen 
met schulden komen acht keer vaker in aanraking met justitie. Financiële problemen kunnen 
de aantrekkingskracht van criminaliteit snel groter maken. Risico op toenemende 
ondermijning. 
 

 Beroep op schuldhulpverlening loopt terug, maar boeggolf wordt verwacht 
 De vraag naar schuldhulp is gedaald sinds de start van de crisis.  
 Bij de groep die voor de crisis al schuldhulp had, is voor een deel van hen de ondersteuning 

weggevallen of heeft een andere vorm gekregen. Uitvoerders zoals schuldhulpverleners 
merken dat het lastig is hun cliënten te bereiken. Risico is dat cliënten grip verliezen op hun 
geldzaken en uit hun schuldhulptraject vallen, bijvoorbeeld door het maken van nieuwe 
schulden.  

 Hulpverleners verwachten in een later stadium een golf aan (uitgestelde) aanvragen (de 
zogenaamde Boeggolf). In welke mate is onduidelijk. Het kan gaan om uitgestelde hulpvragen 
en/of uitstelgedrag. 

 De vraag is of mensen die door de crisis in geldproblemen zijn geraakt voldoende de weg 
weten naar de schuldhulpverlening.  
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 Lokale/ regionale signalen 
 het aantal nieuwe aanvragen voor hulp bij schulden: In 2020 loopt het aantal aanvragen 

iedere maand terug in alle tien gemeenten in de regio en ook in Dordrecht. De “oude” 
doelgroep (met schulden) heeft nu weinig last van schuldeisers en dreigende afsluitingen 
en/of ontruimingen. De verwachting is dat als er weer actiever ingevorderd gaat worden, 
zowel deze doelgroep als de nieuwe doelgroep met “coronaschulden” zich gaat melden. Het is 
dus nu waarschijnlijk stilte voor de storm. Absoluut voor Dordrecht zijn de cijfers: jan. 77; feb. 
56; mrt 51; apr. 42; mei 39. (Bron OCD coronamonitor juni) 

 Het Swt heeft te maken met een afname in het aantal nieuwe cliënten. Van half maart tot 6 
mei was de fysieke inloop in Dordrecht (en elders) helemaal gesloten, maar ging de 
dienstverlening aan bestaande en nieuwe cliënten door. Cliënten werden gezien via de 
digitale weg of telefoon. Op 6 mei ging in Dordrecht een inlooplocatie open, op 25 mei 
gevolgd door nog twee andere inlooplocaties. De ontwikkeling van het absoluut aantal nieuwe 
cliënten/ dossiers in Dordrecht was als volgt: jan. 98; feb.90; mrt. 79; apr. 64; mei 76 
(Coronamonitor juni OCD). 

 Woonbron: maart aantal huurschulden iets gestegen, april iets gedaald  
 BSR: Waar de cliënten voorheen ondersteuning kregen van vrijwilligers ( administratie, 

ordenen, inventarisatie van schulden, helpen met verzamelen van stukken ten behoeve 
instanties etc.) merken we dat in Corona periode deze ondersteuning minder is. Vrijwilligers 
zijn minder gefaciliteerd (printers, kopiëren etc.) om hun ondersteuning in deze tijden aan 
cliënten te bieden. Wij verwachten dat deze cliënten mogelijk weer elders zullen aankloppen.  

 BSR: Cliënten die angstig waren om naar buiten te gaan zullen nu ook weer een beroep doen 
op dienstverlening. Mogelijk is er sprake van achterstallige administratie en evt. sprake van 
opgelopen hoogte van schulden.  

 BSR: wij verwachten meer huurachterstanden, voornamelijk bij ZZP’ers en freelancers. Wij 
verwachten dat zij ook meer beroep zullen doen op diverse instanties voor ondersteuning.  

 BSR: Sommige instanties/ deurwaarders hebben uitstel van betaling verleend maar cliënten 
hebben deze uitstel gebruikt om andere rekeningen te betalen. Hierdoor zal hoogte van 
schulden nagenoeg hetzelfde blijven of stijgen terwijl de inkomenspositie niet altijd op vooruit 
is gegaan.  

 BSR: We merken dat de bestaande cliënten ons weer weten te vinden maar dat ook nieuwe 
cliënten een beroep op ons doen. We verwachten dat steeds meer mensen op ons een 
beroep zullen gaan doen. Immers een recessie zorgt voor veel problemen op diverse 
leefgebieden.  
 
 

Kinderen en jongeren 

 Verlies van inkomsten voor gezinnen en jongeren 
 De maatregelen rondom de Coronacrisis hebben grote invloed op de inkomenssituatie van 

Nederlanders en daarmee ook op de leefsituatie van kinderen. Met name gezinnen waarvan 
de ouders jong zijn (tussen de 18-25 jaar), alleen de ouderrol vervullen of werkzaam zijn als 
zelfstandigen en/of flexwerkers is het risico op inkomensterugval groter. Ook wanneer ouders 
werkzaam zijn in bepaalde branches is een verhoogd risico op inkomensverslechtering, onder 
andere horeca/catering, uitzendbranche, cultuursector en reisbranche. 

 Werkloosheid onder jongeren neemt toe omdat zij vaker flexwerker zijn. 
 

 Toenemende kansenongelijkheid en onderwijsachterstanden 
 De crisis kan een toename van kansenongelijkheid veroorzaken. Bestaande kwetsbare 

gezinnen komen op nog grotere afstand door de Coronamaatregelen in het onderwijs en de 
hulpverlening. Ook komen er nieuwe groepen voor wie het risico op kansenongelijkheid 
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toeneemt: gezinssystemen waarvan ouder(s) werkzaam zijn als ZZP of flexwerker en/of 
werken in zwaar getroffen branches. Wanneer de inkomenssituatie van deze gezinnen zich 
niet snel herstelt, ontstaat ook voor deze groep kansenongelijkheid.  

 De Coronamaatregelen in het onderwijs kunnen leiden tot toegenomen 
onderwijsachterstanden. Achterliggende verklaringen uit onderzoek zijn dat ouders te weinig 
ondersteuning hebben kunnen bieden en/of deelname aan online onderwijs is niet optimaal 
verlopen. Ook zijn aantallen kinderen en jongeren tijdens online-periode deels uit zicht 
geraakt. Onderwijsachterstanden die kinderen en jongeren nu oplopen, kunnen op latere 
leeftijd leiden tot verhoogd risico op armoede[1]. Onderwijsachterstand wordt met name 
verwacht bij kinderen uit eenoudergezinnen, kwetsbare gezinnen, lage SES, migranten, etc. 
Deze leerlingen en studenten komen vaker uit een minder gunstige thuissituatie waarbij 
minder materiele middelen of aandacht beschikbaar zijn om het leren te begeleiden (SCP 
2020).  

 Leerlingen in het MBO-onderwijs lopen meer risico op een onderwijsachterstand dan 
leerlingen in andere sectoren van het voortgezet en hoger onderwijs. Stages, 
leerwerktrajecten en practica vallen weg door de maatregelen binnen het onderwijs en de 
leerbedrijven als gevolg van Coronamaatregelen en de economische gevolgen. Met name 
MBO-studenten op niveau 2 en 3 lopen extra risico op uitval. MBO-leerlingen met lager 
opgeleide ouders en leerlingen met een migratieachtergrond zijn oververtegenwoordigd in 
deze niveaus (SCP 2020). 
 

 Toenemende stress binnen gezinnen met kinderen 
 Coronamaatregelen veroorzaken meer stress in gezinnen met kinderen door: 

o Thuiswerk en thuisonderwijs (en financiële druk) met mogelijk negatieve uitwerking 
op kinderen (vgl early life stress) 

o Het wegvallen van kinderopvang door grootouders waar in Nederland relatief veel 
sprake van 

 Druk en stress zijn onder normale omstandigheden in veel gezinnen al een punt van zorg. 
Draagkracht van gezinnen neemt mogelijk af. 
 

 Lokale Signalen 
 Het MBO heeft jongerenwerk ingeschakeld om 18+ (niet meer leerplichtig/kwalificatieplichtig) 

die buiten beeld waren, weer in beeld te krijgen.  
 Leerplicht is ingeschakeld geweest voor leerplichtige kinderen (mn basisonderwijs). Nog niet 

scherp hoeveel kinderen dit zijn geweest. Via collega JOC vraag uitgezet. 
 DaVinci heeft irt corona 27 laptops uitgeleend, vooral aan studenten van de Entree-opleiding. 
 Van leerlingen VO heeft 93% al keuze gemaakt voor vervolg; 7% nog niet. Is niet afwijkend. 

(bron: JOC) 
 Er zit beweging/energie bij partijen bezig met kinderparticipatie: Open Limonade wil geluid 

ophalen bij kinderen over samenleving in het nieuwe normaal. Ook liggen er lijntjes naar de 
jongerenraad. 

 Voor kinderen die voor het noodzakelijke thuisonderwijs geen device hadden konden 
subsidiegelden van het Ministerie van SZW worden ingezet. In de Drechtsteden heeft Stichting 
Leergeld Drechtsteden in dat verband 146 laptops/tablets verspreid.  

 Bereik kindbudget met 200 hoger (effect Dordtpas?) 
 
 

                                                           
[1] Overigens wordt door de algemene vereniging schoolleiders (AVS) op 25 mei 2020 aangegeven ten aanzien van het PO 
dat de meeste scholen geen grote problemen zien wat betreft de voortgang van hun leerlingen. 
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Gezondheid 

 
 Mensen in armoede hebben vaker diabetes, overgewicht, hart- en vaatziekten en andere 

gezondheidsproblemen en zijn (en voelen zich) daardoor kwetsbaarder voor corona. 
 De gevolgen van Corona voor de fysieke gezondheid verschilt voor verschillende groepen: 

mannen worden vaker ziek en overlijden vaker dan vrouwen; mensen met een aandoening 
zijn kwetsbaarder; er zijn grote regionale verschillen in de verspreiding; zoals uit buitenlands 
onderzoek naar voren komt, sociaaleconomisch zwakke groepen en mensen met een 
migratieachtergrond worden vaker ziek en overlijden vaker (RIVM 2020b; ONS 2020).  

 Mensen in armoede hebben vaker diabetes, overgewicht, hart- en vaatziekten en andere 
gezondheidsproblemen en zijn daardoor kwetsbaarder voor corona. Zij ervaren hierdoor extra 
stress en durven ondanks versoepelde maatregelen vaak niet naar buiten. Hierdoor neemt 
eenzaamheid en sociale isolatie toe. Ook vermijden zij zorg uit angst voor besmetting.  

 Mensen die al relatief veel psychische problemen hadden, kunnen hier sterker last van krijgen 
door de coronapandemie en de maatregelen.  

 Meer verplicht thuiszitten kan leiden tot stress, huiselijk geweld, psychische problemen, 
slechtere gezondheid etc. 

 Mensen met een ongunstige uitgangspositie zullen minder goed in staat zijn de schok op te 
vangen of het verlies te dempen. Mensen met een zwakke gezondheid zien het coronavirus 
meer als gevaar voor zichzelf en ervaren meer dreiging, angst- en stressgevoelens.   
 

 Lokale/ regionale signalen 
 Aantal bij de GGD’en gemelde COVID-19 patiënten (per 100.000 inwoners) Dordrecht (Cijfers 

tot en met 10 juni 2020, absolute aantallen tussen haakjes) 431 (515). 
 In het ziekenhuis opgenomen COVID-19 patiënten (per 100.000 inwoners) Dordrecht Cijfers 

tot en met 10 juni 2020, absolute aantallen tussen haakjes: 71 (85) 

 


