
1 

 

Aan: Gemeenteraden van de Nederlandse gemeenten 

Betreft:  Aanpak armoede- en schuldenproblematiek 

                                                                                                                            8 april 2014 

 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

 

Nederland maakt een economisch moeilijke periode door. Steeds meer mensen komen in financiële 

problemen of hebben te maken met een erg kleine portemonnee. In 2012 behoorden ruim 1,3 

miljoen (8,4%) mensen tot een huishouden met een laag inkomen, waaronder 391.000 (11,8%) 

kinderen1. Datzelfde jaar liep iets meer dan één op de zes Nederlandse huishoudens (17,2%) een 

risico op problematische schulden, had problematische schulden of zat in een 

schuldhulpverleningstraject.   

 

Mensen die te maken hebben met armoede- en schuldenproblematiek bevinden zich in een 

kwetsbare positie. Vanwege een laag inkomen of schulden worstelen zij dagelijks met de vraag hoe 

zij rond kunnen komen en hoe zij mee kunnen blijven doen in de samenleving. Het lukt hen lang 

niet altijd om gezonde voeding of kleding te kopen, te sporten of mee te doen aan sociale 

activiteiten. Soms dreigen mensen zelfs een dak boven het hoofd te verliezen. Wij vinden dat 

niemand als gevolg van zijn financiële situatie buiten spel mag staan, zeker kinderen niet. 

 

U bent allen onlangs toegetreden tot de nieuwe gemeenteraden en heeft daarmee een belangrijke 

rol in de aanpak en preventie van armoede- en schuldenproblematiek in uw gemeente. Gemeenten 

zijn hiervoor immers primair verantwoordelijk en krijgen hiervoor van het kabinet gelukkig ook 

meer middelen tot hun beschikking. U bent als raadsleden betrokken bij de totstandkoming van de 

collegeprogramma’s. Wij vragen u daarom of u ervoor wilt zorgen dat in de collegeprogramma’s 

armoede- en schuldenaanpak een prominente plaats krijgt!  

 

Maatschappelijke organisaties kunnen uw gemeente helpen bij een effectieve en doelmatige 

armoede- en schuldenaanpak. Onlangs wees ook de Kinderombudsman in zijn handreiking voor 

gemeenten over o.a. een ‘kindpakket’ op de rol die maatschappelijke organisaties hierin kunnen 

spelen. Als landelijke organisaties ondersteunen wij een groot aantal lokale of regionale 

organisaties die op lokaal niveau veel feitelijke hulp verlenen aan mensen die dit nodig hebben. 

Deze organisaties werken graag met gemeenten samen en bieden veel toegevoegde waarde:  

- groot bereik onder de doelgroep; ook mensen die buiten de formele toekenningskaders van 

gemeenten vallen (bijvoorbeeld mensen met schulden); 

- goede kennis van de lokale sociale kaart, waardoor mensen tijdig en juist worden 

doorverwezen naar (gemeentelijke) voorzieningen;  

- een laagdrempelige en efficiënte uitvoering, waarbij ondersteuning veelal in natura 

(sportkleding, fiets, computer, voedsel) plaatsvindt en waar nodig noodhulp kan worden 

geboden als wettelijke voorzieningen niet (tijdig) kunnen worden benut; 

- inbreng van particuliere financiële middelen uit het bedrijfsleven, private fondsen en 

donateurs; 

- versterken sociale samenhang: breed draagvlak in de lokale samenleving door het 

betrekken van talloze vrijwilligers, ervaringsdeskundigen en intermediairs. 

 

Daarom roepen wij u op uw nieuwe college te vragen om de mogelijkheden van samenwerking met 

maatschappelijke organisaties te benutten. 

 

Als u meer wilt weten kunt u contact opnemen met één of meer afzenders van deze brief. In de 

bijlage treft u per organisatie een contactpersoon aan. Wij zullen u zoveel mogelijk in contact 

brengen met een lokale contactpersoon.  

 

                                                           
1 Armoedesignalement 2013 (2013). SCP en CBS; isbn 978 90 377 0689 5 
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Wij horen graag van u! 

 

Hoogachtend, 

 

 
 

 
 

Cordaid   

 
Joep van Zijl 
Manager Cordaid Nederland 
 

 
 

 

Humanitas 

 
Eva Scholte 

Directeur 

 

 

IederIn 

 
Gert Rebergen 
Interim Directeur 
 

 
 

 

Jeugdcultuurfonds Nederland 

 
Bertien Minco 

Directeur  

 

 

Jeugdsportfonds Nederland 

 
Monique Maks 
Directeur  

 

 

Kerk in Actie  

 
Carla van der Vlist 
Teamleider Binnenland 
 

 

Leergeld Nederland 

 
Gaby van den Biggelaar 
Directeur 
 

 

 

Leger des Heils  

 
Envoy drs. C. Vader 

Directeur 
 

 
 

 

LOM  
Samenwerkingsverbanden 

 
Dhr. mr. A. (Ahmed) Charifi 
Coördinerend voorzitter 
 

 

 

Nationaal Fonds Kinderhulp  

 
Jan Wezendonk 
Directeur/bestuurder 
 

 

 

Nationaal Instituut voor 
Budgetvoorlichting 

 
Gerjoke Wilmink 
Directeur 
  

 

 
 

NVVK Vereniging voor 
Schuldhulpverlening en 

Sociaal Bankieren 

 
Joke de Kock 
Voorzitter 
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Resto VanHarte 

 
Fred Beekers 
Oprichter 
 

 
 

 

Schuldhulpmaatje 

 
Carla van der Vlist 
Voorzitter Projectalliantie  
 

 

 

Sociale Alliantie 

 
Raf Janssen 
Secretaris 
 

 

Stichting Jarige Job 
 

 
Huib Lloyd 
Directeur 

 

 
 

Stichting Urgente Noden 
Nederland 

 
Andries de Jong 
Directeur 

 

 

Voedselbanken Nederland 

 
Leo Wijnbelt 

Voorzitter  
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Bijlage    Contactpersonen  
 

Cordaid  

Kristel Ashra 

T 070 3136 253 

Kristel.ashra@cordaid.nl  

 

Humanitas 

Rebecca Gerritse, Landelijk projectleider Thuisadministratie 

T 020 523 11 00 | 06 35130742 

R.Gerritse@humanitas.nl  

 

IederIn 

Marijke Hempenius 

T 030 7200000 

m.hemperius@iederin.nl  

 

Jeugdcultuurfonds 

Bertien Minco, directeur 

T 020-6202069  

Bertien.minco@jeugdcultuurfonds.nl  

www.jeugdcultuurfonds.nl 

 

Jeugdsportfonds 

Monique Maks, directeur 

T 020 6957848 

monique.maks@jeugdsportfonds.nl   

 

Kerk in Actie 

Meta Floor, projectmanager Binnenlands Diaconaat 

T 030 8801456 

m.floor@kerkinactie.nl 

 

Leergeld Nederland 

Gaby van den Biggelaar, directeur  

T 013 545 16 56 

directeur-extern@leergeld.nl  

 

Leger des Heils 

Envoy drs. C. Vader, directeur  

T 036 5398250 

cb.wg@legerdesheils.nl  

 

Landelijk overleg minderheden – samenwerkingsverbanden 

dhr. mr. A. (Ahmed) Charifi, coördinerend voorzitter 

T 030-2367327 

info@smn.nl 

 

Nationaal Fonds Kinderhulp 

Jan Wezendonk, directeur/bestuurder 

T 0570 6111899 

j.wezendonk@kinderhulp.nl  
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Nibud 

Gerjoke Wilmink, directeur 

T 030 2391360  

gwilmink@nibud.nl  

 

NVVK 

Yvon van Houdt, directeur  

T 085 4895741 

y.vanhoudt@nvvk.eu  

 

Resto VanHarte 

Fred Beekers, oprichter 

T 06 52 49 84 06 

www.restovanharte.nl 

 

SchuldHulpMaatje  

Peter Rijsdijk, projectmanager 

T 071  2 000 100 

info@schuldhulpmaatje.nl  

 

Sociale Alliantie 

Ger Ramaekers 

T 06 42092030 

info@socialealliantie.nl 

 

Stichting Jarige Job 

Amber Merkus 

T 010 7370348 

amber@stichtingjarigejob.nl  

 

Stichting Urgente Noden 

Andries de Jong, directeur 

T  06 20010507 

De.jong@tip.nl 

 

Voedselbanken Nederland 

Secretariaat 

T 088 543 543 5 

welkom@voedselbankennederland.nl   
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