
AANPAK ARMOEDE IN WEERT 2018

Niemand in Weert leeft of groeit op in armoede



WAT WETEN WE UIT WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK?

Mensen die in armoede leven en schaarste ervaren, leven van dag tot dag, nemen 

onverstandige beslissingen en lijden aan tunnelvisie. 

�
Zij zijn vaak niet goed meer in staat om doelgericht en probleemoplossend te handelen. 

�
Dit verklaart waarom het vaak niet lukt om armoede en 

schulden zelfstandig te overwinnen.



MOBILITY MENTORING®

Mobility Mentoring gaat onder meer uit van de volgende dienstverlenende principes

• Vermijd nog meer stress 

• Stressvrije omgeving

• Haalbare opdrachten

• Psycho-educatie (leg uit waarom mensen doen zoals ze doen)

• Vermijd grote cognitieve belasting

• Eenvoudig taalgebruik

• Mondeling contact en uitleg

• Herinneringsbericht via sms

• Versterk de executieve functies

• Doe voortdurend voor wat het betekent om te plannen, doelen te stellen en daar naar te 

leven



WAT HEBBEN WE GEDAAN IN 2018 ?
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PREVENTIE 2018
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• Lespakketten VMBO

• Speaking Minds

• Gastlessen financiële zelfstandigheid MBO

• Naschoolse activiteiten

• Workshops bij levensgebeurtenissen

• Inzet landelijke hulpmiddelen

• Expeditie Samen op Weg naar Werk

Jeugd

Volwassenen



ACTIEVE ARMOEDEBESTRIJDING 2018

• Uitbreiding uren schulddienstverlening

• Inzet Kansrijk in de Wijk

• Onderzoek werkgeversconstructie Risse Groep

• De VoorzieningenWijzer

• Moedige Dialoog

• Trainen regisseurs sociale domein in Mobility Mentoring



VERBORGEN ARMOEDE UIT DE VERBORGENHEID HALEN 2018

• Partners inzetten voor bereiken doelgroep bij 

kledingdagen

• Publiekscampagne

• Project vroegsignalering versterken

• Landelijk project Multiproblematiek ook in Weert

• Conferentie armoede en schulden Midden-Limburg

• Vrijwilligersteam Groenewoud

Jeugd

Volwassenen



INWONERS, DIE ARMOEDE ERVAREN, STAAN ER NIET ALLEEN VOOR IN 2018

Jeugd

Volwassenen

• Jeugd Ontbijt

• Waterski-clinics voor jeugdigen 

• Dagje Efteling van stichting Het Vergeten Kind 

• Actie Pepernoot 

• Swim to Play in voortgezet onderwijs 

• Sociale kaart voor mensen met een kleine beurs

• Draagvlakonderzoek Noodhulploket

• Vouchers voor de sponsorwinkel 

• Onderzoek mogelijkheden uitbreiding Collectieve Zorgverzekering 

• Kaarten Bospop voor statushouders en  mensen in armoede

• Doelgroep Meedoenbijdrage verruimen



FINANCIËN

• Voor het Aanvalsplan armoede 2018-2020 heeft de raad € 650.000 per jaar beschikbaar 

gesteld. Vanuit de provincie is een subsidie van € 250.000 verstrekt om gedurende de 

looptijd van het Aanvalsplan in te zetten op het versterken van kinderwelzijn.  

Gemeentelijk 

budget

Provinciale 

subsidie

Personele inzet € 219.283

Subsidie 

uitvoering 

aanvalsplan

€ 18.750

Subsidie 

versterken 

kinderwelzijn

€ 57.370

Inkoop uitvoering 

aanvalsplan € 53.778

Totaal € 291.561 € 57.370

Reeds aangegane verplichtingen 2019* Bedrag

Onderzoek armoede € 125.000

Publiekscampagne € 120.870

Uitbreiding Meedoenbijdrage 2018 en 2019 € 66.500

Totaal € 312.370

*excl. personele uitgaven


