Naam + organisatie

Bijdrage armoedeaanpak

Droom voor 2028

Stichting Leergeld

Kinderen mee laten doen aan
sport/cultuur/schoolreisje om
sociale uitsluiting te voorkomen.

Een duidelijke sociale kaart en
vindbaarheid voor mensen die
ondersteuning nodig hebben.
Mensen hierin weerbaar
maken/kennis geven die zij nodig
hebben om in de toekomst
bepaalde situaties voor te zijn.
Nazorg ook belangrijk bij
schuldenproblematiek.

Stichting Leergeld

Kindpakket.nl

Netwerk van organisaties
Vanget

Wijs & Water

Ondersteuning met uitgangspunt
versterking van autonomie (wat
wil je werkelijk met je leven?) Om
vervolgens in de regie naar
geldzaken te kijken.

Voedselbank Leeuwarden

Verstrekken van voedselpakketten

Stichting Kinderopvang Friesland

Ontwikkelen van een positief
zelfbeeld door wijze van omgaan
met de kinderen. Alle
medewerkers volgen een cursus
positief omgaan met kinderen.
Waarden proberen mee te geven
waardoor kinderen later zelf ook
de regie nemen. Samenwerken
met ouders en onderwijs.

Terugdringen van armoede
(belemmeren van welzijn)

Stichting Buurtservice Punt

Preventief werken. Wij informeren
burgers met lage inkomens over
toeslagen, kindpakket, leergeld
etc. zodat het inkomen
geoptimaliseerd wordt. Daardoor
zorgen wij dat de burgers minder
snel in de schulden raken. Advies
over wonen, werken en welzijn.

Dat het armoedepact haar
vruchten afwerpt en de
schuldenproblematiek afneemt.

Amaryllis

Totaalpakket aan de basis:

Minder armoede in Nederland

-

Betere afstemming organisaties

Ondersteunen/coachen
Signaleren en doorverwijzen
Inzetten kindpakket.nl

Meer bewustwording dat geld een
middel (regie) is en meer aandacht
voor welbevinden als
uitgangspunt.

Vraaggericht (doelgroepen)
Bekendheid m.b.t. armoede, uit de
schaamte
Denken in kansen i.p.v.
beperkingen
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Solidair Friesland

Het armoedespel met kinderen op
basisscholen het gesprek over
armoede voeren. Hoe voelt het,
hoe kun je alle kinderen mee laten
doen, welke leuke dingen kun je
met elkaar delen zonder geld.

Dat alle kinderen kunnen
meedoen en kansen krijgen om
zich te ontwikkelen. Dat armoede
niet als een probleem wordt
gezien maar dat ook mensen in
financiële/sociale kwetsbaarheid
waardevol zijn.

Stichting Leergeld

Basisscholen moeten kinderen een
stevige basis meegeven waarop zij
zich verder kunnen ontwikkelen.

Een duurzame wereld waarin
iedere persoon een rol heeft.

Sinne Kinderopvang

Wij dragen indirect bij aan de
armoedeaanpak via
opvoedondersteuning en VVE. We
bereiken niet altijd de gezinnen
(kinderen) die het nodig hebben
omdat we geen gratis opvang
mogen aanbieden aan gezinnen
met schulden. De gemeente kan
hierin een rol spelen. Regelmatig
moeten we opvang stop zetten
vanwege schuldenproblematiek.

Alle kinderen 4 dagdelen gratis
naar de voorschoolse educatie
zodat de ontwikkelingskansen van
kinderen worden vergroot.
Talentontwikkeling voor alle
kinderen zodat armoede niet
wordt doorgegeven van de ene op
de andere generatie.

Schuldhulpmaatje Leeuwarden

Schuldhulpmaatje draagt met
goed opgeleide maatjes bij aan
bestrijding van structurele
schuldenproblematiek, aan
financiële zelfredzaamheid, geeft
mensen daarmee
zelfverzekerdheid terug. Zo wordt
tevens geprobeerd om mensen
bewust te maken van
(on)mogelijkheden met hun
inkomen.

In ieder geval een politiek die echt
durft adviezen van NIBUB etc. over
te nemen.

Solidair Friesland

-

Dat er landelijk betere
inkomenspolitiek en
werkgelegenheidsbeleid is
waardoor de armoede
problematiek 10% is van het nu is.

-

-

Werkpro en ambacht

-

-

Maatjesprojecten voor
mensen met problemen en/of
in sociaal isolement
Kinderen en armoede:
bespreekbaar maken op
scholen
Activerende aanpak armode
A3 project
Theater ‘De Omzieners’
gemaakt en gespeeld door
mensen in armoede
Schuldhulpverlening
Financieel spreekuur
Sport –en
voedingsvoorlichting
Vooral richten op
competenties en dromen van
mensen
Op een respectvolle en
gelijkwaardige manier

-
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Meedoen voor een ieder
Kansen benutten en het bespreken
van problemen die zijn ontstaan.
Schaamte is een thema wat ik zou
willen oplossen.

Fries Sociaal Planbureau

Monitoren van populatie en
beleidsontwikkelingen, ook
vergelijkend in tijd en plaats
(gemeenten).
Verdiepend onderzoek gericht op
deelvraagstukken: werkende
armen, kinderen die opgroeien in
armoede, particuliere hulp en
suggesties welkom!

Dat verschillen in inkomen en
eigen vermogen niet langer
bepalend zijn voor de kansen en
perspectieven op het terrein van
gezondheid, onderwijs, werk,
sociale en maatschappelijke
participatie, wonen etc.

Bert Muller Stichting

Vorming van IKC waar kinderen
van elkaar en met elkaar leren.
Voorbeeldfunctie: opvoeden
‘voorbeeld’ ook achter de
voordeur.

Onderwijs dat elk kind ook echt de
ruimte mag bieden om zijn eigen
route te gaan. Als je langer over de
basisschool wilt doen, doen!
Voorschool voor ieder kind. Pas
dan vindt een zekere verandering
plaats.

GGD Fryslan

Belangrijke signalerende rol: GGD
ziet alle kinderen en komt achter
de voordeur.

Vergelijkbaar met concept.
Positieve gezondheid: armoede
zodanig beperkt dat het
hanteerbaar is geworden en
mensen de eigen regie terug
hebben. Dus geen last meer
ervaren.

Humanitas

Netwerkorganisatie. Vrijwilliger
actief op tal van terreinen (niet
geschoold)

KidsFirst

Voornamelijk ouders/verzorgers
informeren en doorverwijzen

Kinderen kunnen meedoen aan de
activiteiten. Alle kinderen hebben
een goede startkwalificatie voor
de basisschool. Ouders meenemen
in traject, zorg dat ze ‘vrij plek’
hebben in hun leven zodat ze
kinderen naar de kinderopvang
kunnen laten gaan.

Kindpakket

Vindbaarheid van
regelingen/vergoedingen voor het
ondersteunen van kinderen op
gemeenteniveau. Dit om sociale
uitsluiting te voorkomen. Nu
meedoen is later meetellen.

Kinderen hebben geen last van
armoede. En ouders weten hun
weg te vinden om uit de
(financiële) problemen te komen
en te blijven.

Kunstkade

Integraal plan voor kinderen in
Leeuwarden - empowerment

Alle kinderen kunnen zich goed
ontwikkelen en hebben kansen op
goed onderwijs, mogelijkheden en
meedoen.
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Fries Sociaal Planbureau

Wij leveren cijfers, doen
kwalitatief en kwantitatief
onderzoek, trends en ontwikkelen
en discussies starten.

Meer efficiënt werken, niet het
wiel opnieuw uitvinden, meer
samenwerking, ook het
bedrijfsleven betrekken.

Gemeente Leeuwarden

Beperken van woon –en
energielasten voor
minimahuishoudens.

Gelijke kansen voor alle kinderen.
Iedereen woont duurzaam en de
lasten zijn eerlijk verdeeld.

Friese Poort

Studenten zoveel mogelijk bewust
te laten worden van hun financiële
situatie door middel van educatie,
signaleren en doorverwijzen naar
het budgetloket.

Dat er geen mbo studenten zijn die
niet kunnen meedoen door de
financiële situatie; aan alles in hun
opleiding van hun keuze.

PCBO Leeuwarden

Een veilige haven

Het waarmaken van de ambitie
van het pact en versterken van
onze eigen bijdrage. Zonder
ambitie geen beweging.

Het bieden van
kansen/kansengelijkheid
Oog voor talenten
Breed aanbod
Gezonde leefstijl
Armoede speelt niet binnen de
school voor de kinderen
Signaleren: doorleiden kindpakket
We zijn met de scholen de
vindplaats voor de zwakste
schakels (leerlingen).

Meer verbinding en geduld om
gezinnen mee te laten doen

Wil BV

Op dit moment individuele
ondersteuning en aanpak.

Als collega’s elkaar blijven
informeren over ontwikkelingen,
subsidies etc.

Kidsfirst

Ouders indien nodig doorverwijzen

Geen armoede onder ouders en
hun kinderen. Een voedselbank in
Nederland is te zot voor woorden.

Rabobank

Wij als Rabobank in Leeuwarden
willen graag ‘Schuldenlab’
oprichten. Hier zijn we al mee
bezig. Dit sluit aan bij het
armoedepact. Ik zou daarom graag
in gesprek willen of dit past binnen
de huidige
beleidsontwikkelingen/doelen. Ik
denk dan aan partner uit het
bedrijfsleven erbij, voortgezet
onderwijs en richten op
budgetcoaching etc.

Geen zorgen over geld.

Proloog
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Tijd om het succes door te geven
aan de kwetsbaardere gezinnen en
kinderen.

Jeugdfonds Sport

Wij vergoeden in Leeuwarden de
contributie en/of attributen voor
kinderen die niet de mogelijkheid
hebben om te kunnen sporten.

Dat in Leeuwarden alle kinderen al
dan niet via ons fonds, sporten en
in die hoedanigheid meedoen!

Aegon

Vanuit ‘van schulden naar kansen’
werken we samen met
maatschappelijke organisaties die
mensen helpen in armoede en
schulden.

Dat we het systeem voor mensen
eenvoudiger maken.

Friesland College

-

Armoede terugdringen. Niet alleen
voor kinderen maar ook voor
ouders/jongeren via netwerken
met gemeente in the lead.

-

Vergoeding leermiddelen via
geld minister OC&W en via
particulier fonds
Budgetloket gefinancierd door
Friesland College
Preventielessen
Globaal goals in koersplan FC
(Armoede en honger)

Meer samenwerken met bedrijven
zodat je sociaal economisch
zelfstandig wordt.

Corporatie Elkien

Inspanning ‘financieel fit’.
Inclusieve wijk Oud Oost.
Samenwerking wijkteams,
kredietbank, deurwaarders etc.

Geen ontruimingen meer op basis
van huurachterstanden. Dat ieder
kind fijn woont in een plezierige
woonomgeving zonder angst voor
afsluiting van nutsvoorzieningen
en uitsluiting van…

Stichting Leergeld

Kinderen mee laten doen

Draagvlak voor een integrale
aanpak

Gemeente Leeuwarden

Vanuit onze afdeling zetten we
een energiecoach in om de
energielasten bij mensen met een
smalle beurs naar beneden te
brengen. Daaraan gekoppeld
worden mensen uit de bijstand
opgeleid om energiecoach te
worden en zo weer op de
arbeidsmarkt instromen.

Dat een ieder ongehinderd door
armoede in het leven kan staan en
duurzaam rond kan komen.

Krediet Bank

Schuldhulpverlening en
bewindvoering

Verbreding kennis armoede en
schulden

JINC

JINC vindt dat iedereen een
eerlijke kans verdient om zijn/haar
talent te ontdekken en te
ontwikkelen. Door kinderen mee
te nemen naar de arbeidsmarkt
(groep 7/8, vmbo 1,2) streven we
naar het maken van de juiste
keuzes en het bieden van
rolmodellen.

Alle kinderen uit de armoede!
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