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1. Inleiding

De uitvoering van het Aanvalsplan armoede gaat in 2020 haar derde en tevens laatste jaar in. Een 
ambitieus plan, waar nog vol aan gewerkt wordt. En na 3 jaar is het werk zeker niet klaar. De ambitie 
‘Niemand leeft of groeit op in armoede’ geldt ook voor de jaren erna. 

Ook in dit derde jaar zijn jeugdigen prioritaire doelgroep. Vanuit wetenschappelijk onderzoek is 
bekend dat kinderen in armoede een minder gunstige hersenontwikkeling hebben dan kinderen, die 
niet in armoede opgroeien. Door kinderen kansen te bieden te groeien en hun talenten te 
ontwikkelen, kan veel leed en achterstand voorkomen worden. Zo wordt, vanuit verschillende 
beleidsterreinen1, ook in 2020 ingezet op het bieden van gelijke kansen voor alle kinderen: 
- bij zwangere vrouwen in problematische omstandigheden zetten we Voorzorg in;
- 2-4 jarigen, waarvan  de ouders niet onder de rijksregelingen van kinderopvang vallen, kunnen 

het peuterprogramma volgen , waarbij taal en motorische ontwikkeling centraal staan;
- er worden laagdrempelige naschoolse activiteiten georganiseerd en er is de proef Bso 

(buitenschoolse opvang) voor iedereen, waar ingezet wordt op sport, voeding, cultuur, techniek.
- er worden gastlessen verzorgd over omgaan met en de waarde van geld in het onderwijs;
- inzet van het Kindpakket2, waardoor jeugdigen kunnen meedoen aan bijvoorbeeld het 

verenigingsleven en hierdoor hun talenten ontwikkelen, hun sociale vaardigheden vergroten en 
vrienden krijgen.

De meeste van de voorgenomen maatregelen, zoals opgenomen in het Aanvalsplan armoede 2018-
20203, zijn inmiddels in gang gezet. In 2020 zal worden ingezet op verdieping, versterking en/of 
uitbreiding van de interventies. Het thema maatjesprojecten verdient in 2020 nog extra aandacht.  
Daarnaast wordt voor een aantal lopende interventies onderzocht hoe effectief ze zijn om een 
kosten-baten analyse te kunnen maken.

Omdat eind 2020 het aanvalsplan afloopt wordt in de loop van het jaar de balans opgemaakt. Wat 
hebben we bereikt? Wat moet zeker nog gebeuren? En, wat willen we voor de komende jaren. Door 
netwerkbijeenkomsten voor professionals, vrijwilligers en inwoners te organiseren, wordt 
waardevolle informatie opgehaald, ideeën meegenomen en draagvlak gecreëerd voor nieuw beleid. 
Eind 2020 zal een plan 2021-2023 worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Voor nu hebben we nog een belangrijk jaar te gaan met het Aanvalsplan 2018-2020. In dit jaarplan 
leest u de belangrijkste ontwikkelingen, de projecten die doorlopen en de initiatieven die in de 
planning zitten. Gedurende het jaar kunnen er uiteraard nieuwe initiatieven bijkomen of geplande 
activiteiten afvallen. De tijd zal het leren. Gezien de ontwikkelingen van 2018 en 2019, het 
enthousiasme van betrokken partijen en de door de raad en provincie beschikbaar gestelde middelen 
zijn de voorwaarden voor een actief jaar armoedebestrijding aanwezig.

1 naast het armoedebeleid zet ook het onderwijsbeleid in op het creëren van gelijke kansen
2 www.weert.nl/kindpakket 
3 te vinden op www.weert.nl/aanvalsplanarmoede 

https://www.weert.nl/onderwijsbeleid
http://www.weert.nl/kindpakket
http://www.weert.nl/aanvalsplanarmoede


2. Uitvoering
Armoede in Weert wordt vanuit 4 invalshoeken bestreden:
1. Preventie
2. Actieve armoedebestrijding
3. Verborgen armoede uit de verborgenheid halen
4. Inwoners die armoede ervaren staan er niet alleen voor

Interventies 2020
De voorgenomen en lopende acties en interventies, staan in onderstaand schema. Dit overzicht is 
niet statisch. Er kunnen interventies bijkomen en er zal soms een interventie afvallen als er geen 
draagvlak blijkt te zijn of door andere redenen geen haalbaarheid wordt verwacht. Ook initiatieven 
van andere partijen, kunnen bijdragen aan het verwezenlijken van het aanvalsplan. Het overzicht 
heeft daardoor een dynamisch karakter door het jaar heen. 

 Interventie Doelgroep Betrokken partij Beoogd resultaat Gereed
Uitbreiding van 
Kinderzwerfboek

2-12 jarigen basisscholen Op meer basisscholen staat 
een zwerfboekenkast, 
waardoor alle kinderen vrij 
toegang hebben tot een 
gevarieerd aanbod aan 
boeken 

2e kwartaal

Verjaardagskaart 
bijna 18 jarigen 
(voortgekomen uit 
Speaking Minds)

Iedereen die 18 
jaar wordt

gemeente Jongeren zijn zich bewust van 
de (financiële) veranderingen 
bij 18 jaar en weten hoe te 
handelen/hulp te vragen

Start februari

Jongeren 
informeren 
jongeren via sociale 
media 
(voortgekomen uit 
Speaking Minds)

Jongeren 14-21 
jaar

Vrijwilligers, Punt 
Welzijn, AMW-ML, 
CJG-ML

Jongeren worden actief 
geïnformeerd op een 
laagdrempelige wijze over 
(financiële) zaken die hen 
aangaan

Hele jaar

Ondersteunen 
organisatie Low-
budget festival 
(voortgekomen uit 
Speaking Minds)

Jongeren 16-21 
jaar

Jongeren, Punt Welzijn Jongeren worden actief 
geïnformeerd op een 
laagdrempelige wijze over 
(financiële) zaken die hen 
aangaan

3e kwartaal

Pr
ev

en
tie

Project ‘BSO voor 
alle kinderen’

Kinderen van 4-6 
jaar op 3 
kinderopvang-
locaties

Kinderopvang, Human 
Kind en  Hoera! 
gemeente, 
basisscholen

Alle kinderen kunnen 
deelnemen aan de bso en 
hebben de mogelijkheid hun 
talenten te ontwikkelen 

Hele jaar

Geel zijn nieuw te starten 
interventies in 2020 

Groen zijn interventies die reeds 
gestart zijn, en doorlopen in 2020



Speaking Minds
+ evaluatie

Leerlingen MBO MBO-Gilde 
Opleidingen, Punt 
Welzijn, gemeente, 
Speaking Minds

Jongeren denken mee en 
hebben invloed op de 
bestrijding van armoede 
onder de jeugd

Hele jaar

Gastlessen Ik en 
Geld

Leerlingen van 
VMBO 2e jaars

LVO Weert, CJG-ML, 
Rabobank

Armoede wordt bespreekbaar 
gemaakt en jeugdigen worden 
zich meer bewust van de 
waarde van geld (inkomsten, 
uitgaven, sparen, verschillen, 
keuzes enz)

2e kwartaal

Jeugdontbijt
+ evaluatie 

Kinderen die 
zonder eten naar 
school gaan

Gemeente, NJO, 
Kansrijk in de Wijk

Kinderen beginnen met een 
gevulde maag aan de dag, wat 
hun leerprestaties en sociale 
vaardigheden ten goede komt

Hele jaar

Naschoolse 
activiteiten 
basisonderwijs

Kinderen van 
ouders met een 
laag inkomen en 
geen recht op 
belastingtoeslag

basisscholen, 
kinderopvang, Punt 
Welzijn

Kinderen doen mee met 
bestaande en nieuwe 
naschoolse activiteiten

Hele jaar

Schuldenloket bij 
de rechtbank

Inwoners Rechtbank Limburg, 
Kredietbank Limburg, 
Limburgse gemeenten

Mensen worden sneller 
doorgeleid naar passende hulp 
bij schulden

Hele jaar

Vroegsignalering 
uitbreiden

Inwoners met 
betalingsachterstan
den

gemeente, AMW-ML, 
Wonen Limburg, CZ. 
VGZ, WML

Mensen met beginnende 
betalingsachterstand worden 
actief benaderd en geholpen

2e  kwartaal

Publiekscampagne
+ evaluatie

Inwoners gemeente, Dear Met een herkenbaar 
beeldmerk een gevarieerd 
aanbod uitbrengen van 
publicaties en andere uitingen 
om de taboe rondom armoede 
te doorbreken

Hele jaar

Ri
ch

te
n 

op
 v

er
bo

rg
en

 a
rm

oe
de

Moedige Dialoog Werknemers (via 
werkgevers)

Rabobank, Wonen 
Limburg, onderwijs, 
AMW-ML, Punt 
Welzijn, gemeente

Werkgevers krijgen tools in 
handen om werknemers met 
financiële stress te helpen/ 
toe te leiden naar passende 
hulp

Hele jaar



Eén toegang voor 
aanvraag alle 
voorzieningen/
fondsen

Mensen met een 
laag(besteedbaar) 
inkomen

lokale fondsen en 
voorzieningen, 
gemeente, AMW-ML, 
Punt Welzijn

Door de invoering van de 
VoorzieningenWijzer groeien 
we toe naar één toegang voor 
alle voorzieningen.

Start januari

Stichting Urgente 
Noden (SUN) 
Weert

Inwoners in acute 
financiële nood

SUN Weert, 
gemeente, AMW-ML, 
fondsen/donateurs

Mensen in nood kunnen snel 
geholpen worden wat het 
verschil betekent tussen een 
uitzichtloze situatie of nieuw 
perspectief

Start januari

Zomerpakket Gezinnen met 
kinderen t/m 18 
jaar 

Gemeente, 
ondernemers, 
donateurs

Alle gezinnen tot 120% van 
het sociaal minimum kunnen 
in de zomervakantie 
deelnemen aan een aantal 
activiteiten in Weert

3e kwartaal

Weekend of 
midweek naar 
huisje 
Weerterbergen

Mensen in 
armoede

serviceclubs, 
gemeente, bedrijven/ 
ondernemers

Mensen die al lange tijd niet 
op vakantie konden, kunnen 
een weekend/midweek weg

Hele jaar

Kledingdagen voor 
kinderen

Jeugdigen uit 
gezinnen met een 
inkomen tot 
maximaal 120% 
van bijstand

Gemeente, 
ondernemers, 
vrijwilligers

Jeugdigen kunnen met hun 
ouders nieuwe kleding 
uitzoeken bij lokale 
ondernemers

2x per jaar

In
w

on
er

s s
ta

an
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r n
ie

t a
lle

en
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r

Kleinebeurslimburg
.nl

Inwoners De Pijler, gemeenten 
Maastricht, Roermond 
en Weert

Er is een website waarop je 
kunt zien welke low-budget 
voorzieningen er in de stad, 
dorp, buurt zijn

Hele jaar

VoorzieningenWij-
zer

Inwoners tot 
modaal

gemeente, AMW-ML, 
Wonen Limburg

Mensen maken meer gebruik 
van bestaande voorzieningen 
waar zij voor in aanmerking 
komen

januari

Scholing regisseurs 
in stress-sensitieve 
gespreksvoering

Regisseurs, job-
coaches

Gemeente, Werk.kom Professionals krijgen 
vaardigheden die aansluiten 
bij de mogelijkheden van 
mensen in langdurige 
armoede en stress

2e kwartaal

Empowerment 
alleenstaande 
ouders

Alleenstaande 
ouders

Nog te bepalen Alleenstaande ouders zijn 
financieel onafhankelijk

3e kwartaal

Onderzoeken 
armoedeval 

Werkenden rond 
minimumloon

gemeente Er is inzicht in de val van het 
besteedbaar inkomen van 
werkenden door wegvallen 
van toeslagen ed.

1e kwartaal

Ac
tie

ve
 a

rm
oe

de
be
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ng

Aanpak 
incassokosten 
gemeente 

Mensen met 
betalings- 
achterstand

gemeente Bij treffen van 
betalingsregeling worden er 
geen extra (incasso)kosten in 
rekening gebracht

3e kwartaal



Onderzoeken 
verruiming van 
kwijtschelding 
gemeentelijke 
belastingen

Mensen met 
andere minimale 
inkomsten dan 
bijstand

gemeente Mensen met een inkomen 
rond 100% van 
bijstandsniveau krijgen de 
BSGW kwijtgescholden

4e kwartaal

Onderzoeken 
invoering 
Schuldenlab Weert

Mensen met 
financiële zorgen

gemeente Duidelijk welke projecten 
landelijk overdraagbaar zijn en 
passend in Weert

2e kwartaal

Nieuwe vrijwillige 
thuisadministratie 
ontwikkelen

Mensen die hun 
financiële 
administratie niet 
op orde hebben

Gemeente, Punt 
Welzijn, AMW-ML

Een nieuwe organisatie voor 
vrijwillige thuisadministratie

2e kwartaal

Onderzoeken 
mogelijkheden 
bijzondere bijstand 
voor specifieke 
doelgroepen

Mensen die 
langdurig 
inkomsten hebben 
uit WIA, Wajong, 
minimumloon

gemeente Mensen met een langdurig 
laag inkomen (maar net boven 
het sociaal minimum) komen 
in aanmerking voor IIT

2e kwartaal

Inzetten op 
ondersteunende 
maatregelen voor 
ondernemers in 
financiële nood 

Ondernemers gemeente Door de inzet van SOLO en 
155 kunnen ondernemers 
laagdrempelig gebruik maken 
van ondersteuning bij 
financiële problemen

Hele jaar

Netwerksessie Professionals, 
vrijwilligers, 
bedrijven/zzp

gemeente Evaluatie aanvalsplan en 
inspiratie en ideeën ophalen 
voor beleidsplan 2021-2024

2e kwartaal

Netwerksessie inwoners gemeente Evaluatie aanvalsplan en 
inspiratie en ideeën ophalen 
voor beleidsplan 2021-2024

2e kwartaal

Armoedebeleid 
2021-2023

Gemeente Gemeente met input 
van alle partners

Eind 2020 stelt de raad nieuw 
armoedebeleid vast voor 
2021-2023

4e kwartaal

Deelname aan 
landelijk congres 
NCVGZ

Professionals van 
gemeente/welzijn/
gezondheidszorg

Wethouder en 
coördinator 
armoedebestrijding

We delen onze good practices 
op gebied van bestrijding 
kinderarmoede om andere 
gemeenten/professionals te 
inspireren

2e kwartaal

Deelname aan 
Symposium Sociale 
Agenda Limburg

Wethouders van 
alle Limburgse 
gemeenten

Wethouder en 
coördinator 
armoedebestrijding

We delen onze good practice 
van de kledingdag om 
gemeenten te inspireren

1e kwartaal

Al
ge

m
ee

n

Onderzoek naar 
armoede

Inwoners GGD-LN, Hoge School 
Utrecht, Remind to 
You

Inzicht in de behoefte van 
mensen in armoede en de 
effecten van interventies

Onderzoek 
loopt tot 
eind 2020



3. Financiën

Voor het armoedebeleid heeft de raad jaarlijks budget beschikbaar gesteld:
- €400.000 structureel 
- €250.000 extra voor de duur van het Aanvalsplan (2018-2020) 

Vanuit de provincie is een subsidie van € 250.000 verstrekt om gedurende de looptijd van het 
Aanvalsplan (2018-2020) in te zetten op het versterken van kinderwelzijn.  

De verdere realisatie van het Aanvalsplan 2020 zal binnen de beschikbaar gestelde middelen worden 
uitgevoerd.


