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1 De Stedenestafette in Eindhoven 
 
 

1.1 De Stedenestafette 

2010 is het Europese Jaar ter bestrijding van armoede en sociale uitsluiting, en Nederland doet 
mee. Armoede en sociale uitsluiting zijn ook in Nederland hardnekkige fenomenen, die volgens 
Europese cijfers ongeveer 10% van de bevolking raken. Het tegengaan van armoede en uitsluiting 
gebeurt vooral lokaal. Het huidige beleid is steeds meer gericht op het doorbreken van afhankelijk-
heid en het bevorderen van participatie en zelfredzaamheid. 
 
Op initiatief van MOVISIE en het Verwey-Jonker Instituut is er dit jaar een Stedenestafette: 
vijfentwintig gemeenten, waaronder Eindhoven, zullen elkaar het stokje doorgeven om aandacht te 
genereren voor armoede in Nederland. Lokale initiatieven krijgen door de Stedenestafette meer 
bekendheid en gemeenten krijgen de gelegenheid om van elkaar te leren. Ook gaat het in de 
Stedenestafette om versterking, vernieuwing en verbetering van de lokale samenwerking ten 
behoeve van de minima. Aan het eind van het jaar zal de opbrengst van de Stedenestafette 
gepresenteerd worden aan landelijke en Europese publieke en private actoren. 
 
In dit kader heeft het Verwey-Jonker Instituut een onderzoek uitgevoerd naar de samenwerking op 
het gebied van armoede en sociale uitsluiting in de gemeente Eindhoven. Voor dit onderzoek is 
bestaand, onafhankelijk onderzoek over de gemeente geanalyseerd, zijn beleidsdocumenten 
bestudeerd, zijn interviews gehouden met drie belangrijke spelers in de gemeente op het gebied 
van armoede en sociale uitsluiting (regievoerders) en met drie vertegenwoordigers van de minima. 
Verder is er een digitale enquête afgenomen onder ambtenaren en medewerkers van maatschappe-
lijke organisaties (zie Bijlage II voor meer details over het onderzoek). De informatie die het 
onderzoek heeft opgeleverd, is verwerkt tot dit rapport. 
 

1.2 Leeswijzer 

In dit rapport brengen we het beleid en de praktische initiatieven rond armoede en sociale 
uitsluiting in Eindhoven op hoofdlijnen in kaart. Er zijn zes hoofdstukken, opgebouwd uit een aantal 
korte paragrafen. Voor de andere gemeenten die deelnemen aan de Stedenestafette zal het rapport 
op dezelfde manier worden opgezet. De citaten in de tekst zijn afkomstig uit de interviews en de 
enquête. Het eerste hoofdstuk is de inleiding, met informatie over de manifestatie. Hoofdstuk twee 
concentreert zich op de vraag wie de minima in Eindhoven zijn en hoe hun inkomensondersteuning 
geregeld is. In Hoofdstuk 3 gaan we nader in op het armoedebeleid; zowel de inzet van de 
gemeente als die van de maatschappelijke organisaties komt aan bod. In Hoofdstuk vier staat de 
samenwerking tussen de verschillende partijen centraal. Hoofdstuk vijf heeft de wensen voor de 
lokale sociale agenda als onderwerp. In Hoofdstuk 6, ten slotte, presenteren we de conclusies en 
aanbevelingen naar aanleiding van het onderzoek. 
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1.3 De manifestatie van Eindhoven 

Eindhoven organiseert in het kader van de Stedenestafette op 17 juni 2010 een manifestatie. Het 
thema voor de manifestatie is ‘Eigen kracht’. Met de manifestatie beoogt de gemeente een 
antwoord te vinden op de vraag hoe je de eigen kracht van mensen kunt inzetten om hun situatie te 
verbeteren. Belangrijk daarin is om aan te sluiten bij de ervaringsdeskundigheid van mensen.  
 Proactief benaderen, het aanboren van informele netwerken en regie op ondersteuning ziet de 
gemeente Eindhoven daarbij als trefwoorden. Bovendien dient de samenwerking tussen gemeente 
en maatschappelijke organisaties en tussen deze organisaties onderling hiervoor versterkt te 
worden. De eind 2009 aangestelde Armoedegezant vervult hierin een sleutelrol. Een journalistiek 
verslag van de manifestatie in Eindhoven is terug te vinden op: www.stedenestafette.nl . 
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2 Minima en inkomensondersteuning in Eindhoven 
 
 

2.1 Kerncijfers over de gemeente 

Aantal inwoners               212.269 
bron: CBS per 1 januari 2009.  
Aantal uitkeringsgerechtigden             20.060 

bron: CBS 2009 3e kwartaal.  

                 9.670 arbeidsongeschiktheidsuitkeringen  
                 4.660 Ww-uitkeringen 
                 5.730 bijstandsgerechtigden 
Aantal huishoudens onder 120% bijstandsniveaugrens     12.857 

bron: StimulanSZ 2008.  

Aantal kinderen in bijstandssituatie            3.200 

bron: Kinderen In Tel. Databoek 2010 (cijfers van 2008).   
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2.2 De gemeentebevolking in tien inkomensgroepen verdeeld 

 
 
Veertien procent van de huishoudens in Eindhoven zit in de laagste inkomensgroep, die minder dan 
11.700 euro per jaar te besteden heeft. Landelijk varieert dit percentage van 5% tot 23% (Bron: CBS 
(2006), Inkomensverdeling alle huishoudens naar inkomensgroepen). 
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2.3 Wie zijn de minima? 

In Eindhoven leven circa 8.000 huishoudens op bijstandsniveau, ofwel circa 17.900 personen. Van 
deze huishoudens heeft circa 21% thuiswonende kinderen. Uit de Eindhovense Armoedemonitor over 
2009 blijkt dat veel huishoudens op of onder de armoedegrens in Eindhoven gevonden kunnen 
worden onder alleenstaanden en alleenstaande ouders. Het aandeel minima in deze groepen is 
respectievelijk 10,8% en 21,1%. Daarnaast ligt het armoedepercentage in de leeftijdsgroep 55-64 
jaar (9,8%) iets hoger dan bij de overige leeftijdsgroepen (variërend van 7,7% tot 9%). Verder is het 
percentage lage inkomen onder niet-westerse migranten (19,6%) bijna drie keer zo hoog als onder 
Nederlanders en westerse migranten. Ook het opleidingsniveau is van invloed; mensen met een 
lagere opleiding hebben bijna twee keer zo vaak een laag inkomen vergeleken met mensen met een 
hogere opleiding (respectievelijk 13% en 6,5%). Tot slot is bij 34% van de minima in Eindhoven 
sprake van schulden. Uit de Armoedemonitor over 2009 blijkt niet direct wie of wat voor soort 
huishoudens, in absolute aantallen, de grootste groep(en) minima in Eindhoven vormen (De Kort & 
Vriens, 2010). Uit eerder onderzoek van de gemeente bleek dat alleenstaanden ongeveer 60% van 
de minima uitmaken, en waarschijnlijk is dat nog steeds zo. Ondertussen groeit de groep werkende 
armen en Zzp-ers met een laag inkomen. 
 
De drie geïnterviewde vertegenwoordigers van de minima geven aan dat het lastig is om groepen 
minima te benoemen, aangezien het om een breed ‘scala van mensen’ gaat. Het maakt ook uit wat 
je als definitie van minima hanteert. Armoede is relatief: ‘je kijkt naar de omgeving en je ziet dat 
andere mensen kansen krijgen die jij niet krijgt’. De behoeften van minima kunnen sterk verschil-
len: ‘de een wil vooral geld, de ander wil vooral meedoen’. 
 
Daar komt bij dat armoede en sociale uitsluiting volgens de respondenten niet zo duidelijk zichtbaar 
zijn in Nederland: ‘het is veel subtieler [dan in veel andere landen], je ziet het alleen als je er oog 
voor hebt’. ‘Mensen lopen er vaak niet mee te koop’ en ‘isolement is nou juist een deel van het 
probleem’. Vooral de groep ouderen (65-plus) wordt genoemd als een groep van minima die slecht 
zichtbaar is in de gemeente. Zij komen uit een andere tijd: ‘ze hebben vaak wel weinig, maar ze 
maken niet snel schulden’. Daarnaast weten ouderen vaak ook niet dat ze recht hebben op allerlei 
regelingen. Het valt de Voedselbank op dat weinig grote gezinnen bij hen aankloppen, terwijl die er 
zeker zijn. 
 
De Voedselbank geeft aan vooral eenpersoonshuishoudens te helpen, waarvan de meeste jonger zijn 
dan 35 jaar. Hierbij is geen duidelijk verschil te zien tussen mannen en vrouwen. Daarnaast bestaat 
ongeveer een derde van de bezoekers uit nieuwe Nederlanders. Het beheersen van de Nederlandse 
taal is van grote invloed op de mate waarin mensen kunnen participeren in de samenleving. De 
cliëntenraad Sociale Zaken ziet vooral dat alleenstaande oudere vrouwen zeer weinig kans hebben 
op de arbeidsmarkt. Het Samenwerkingsverband Minima Eindhoven (SME) noemt bijstandsmoeders, 
mensen met een psychische stoornis en Zzp-ers als belangrijke groepen onder de minima in 
Eindhoven. Het SME is een samenwerkingsverband van particuliere organisaties dat zich in 2010 
focust op ondersteuning van de Eindhovense Armoedegezant, het leveren van bijdragen voor het 
nieuwe College, en de toepassing van de Wet Integrale Gemeentelijke Schuldhulp. SME bracht begin 
2010 ook een armoederapport uit met de titel Zal het ons een zorg zijn in 2010? Volgens het SME 
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hebben veel minima in Eindhoven vooral te maken met inkomensgebrek door een trage uitbetaling 
van hun uitkering, schulden met hoge aflossingsverplichtingen en een stapeling van invorderings-
maatregelen. De Armoedegezant signaleert misstanden en stelt ze aan de orde. Zij zorgt ervoor dat 
partijen samen een duurzame oplossing bedenken, waarbij de hulpvrager centraal staat. De 
Armoedegezant faciliteert dit proces en controleert de uiteindelijke uitvoering. 
 
 

2.4 De regelingen voor minima in Eindhoven 

De gemeente Eindhoven kent verschillende regelingen die tegemoet komen aan mensen in een 
armoedesituatie. Het gaat om maatregelen die het lage inkomen compenseren en om regelingen die 
volwassenen en kinderen in staat stellen om deel te nemen aan sociale, culturele en sportieve 
activiteiten in de samenleving. Om in aanmerking te komen voor deze maatregelen moet het 
inkomen onder een bepaalde grens liggen. Sinds 2008 is deze grens opgehoogd van 110% naar 120% 
van het sociale minimum. 
 

Regeling Doelgroep Bereik regeling 2009 (% van 
de totale lage inkomensgroep 
die van de regeling gebruikt 
heeft gemaakt en het % van 
de mensen die de regeling 
kennen). 

Bijzondere bijstand 
 Computercursus,  

vergoeding; 
 Technologie, vergoeding; 
 Schoolkosten; 
 Peuterspeelzaal. 

Bijzondere bijstand is er voor 
iedereen, ongeacht of men 
een uitkering, pensioen of 
salaris ontvangt. Van belang 
zijn de persoonlijke 
omstandigheden, de hoogte 
van het inkomen en het eigen 
vermogen. 

Respectievelijk 40% en 63%.  

Reductieregeling (gedeeltelijke 
kostenvergoeding voor activitei-
ten op het gebied van recreatie, 
sport en cultuur). 

De regeling is bedoeld voor 
alle inwoners van Eindhoven 
die één jaar of langer een 
minimuminkomen hebben. 
Personen van 18 jaar of 
ouder (met een minimumin-
komen) kunnen zelfstandig 
een aanvraag indienen. Niet 
in aanmerking voor de 
regeling komen studenten 
met een inkomen uit de 
studiefinanciering. In 2009 en 
2010 krijgen kinderen nog 
eens € 25 extra. 

Respectievelijk 55% en 80%. 
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Langdurigheidstoeslag. De langdurigheidstoeslag is 
bestemd voor mensen die 
geen zicht op werk hebben 
en die vijf jaar of langer een 
minimuminkomen hebben. In 
aanmerking hiervoor komen 
Eindhovenaren die tussen de 
23 en 65 jaar oud zijn.  

Respectievelijk 37% en 68%. 
 
 
 

Bijdrage duurzame gebruiksgoe-
deren voor personen tussen de 21 
en 65 jaar en 65-plussers. 

Willen de 21 tot 65 jarigen 
hiervoor in aanmerking 
komen dan moeten zij wel 
minimaal 3 jaar een inkomen 
op minimumniveau hebben. 
Voor de 65-plussers geldt dat 
zij minimaal 1 jaar een 
inkomen op minimumniveau 
hebben. 

Respectievelijk 31% en 53%. 
 
 

Schulddienstverlening. Burgers die in financiële 
moeilijkheden verkeren. 

Respectievelijk 8% en 22%. 
 
 

Regeling chronische zieken en 
gehandicapten (onverwachte 
kosten) 

De regeling is bedoeld voor 
inwoners van Eindhoven die 
een minimuminkomen 
hebben én kunnen laten zien 
dat ze kosten maken voor 
hun ziekte of handicap. 

Respectievelijk 23% en 64%. 
 
 

Aanvullende Ziektekostenverze-
kering: AV Gemeente. 

Voor Eindhovenaren met een 
laag inkomen. 

Respectievelijk 35% en 73%. 
 

Kwijtschelding gemeentelijke 
belastingen. 

Voor burgers die over te 
weinig financiële middelen 
beschikken om deze 
belastingen te betalen. De 
kwijtschelding hangt af van 
de persoonlijke en financiële 
omstandigheden van de 
aanvrager en de eventuele 
partner. Een belangrijke rol 
speelt daarbij het inkomen, 
het eigen vermogen en het 
bezit van een auto. 

Respectievelijk 59% en 81%. 
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Stadspas. Met de Stadspas kunnen 
kinderen tot 12 jaar en 65-
plussers gratis reizen binnen de 
stad. 

Iedere inwoner van de 
gemeente Eindhoven. 

Niet bekend. 

Overige regelingen, zoals 
persoonlijke leningen en 
regelingen via de Belastingdienst 
(zorgtoeslag, huurtoeslag, et 
cetera).  

Eindhovenaren met een laag 
inkomen. 

10% van de totale lage 
inkomensgroep. 

Bron: De Eindhovense Armoedemonitor 2009 (De Kort & Vriens, 2010). 

 

Naast bovenstaande regelingen kent Eindhoven ook een Jeugdsportfonds (maximaal € 225 per kind) 
en een Jeugdcultuurfonds (maximaal € 450 per kind). Beiden richten zich specifiek op kinderen in 
een kansarme situatie. 
 Van de burgers met een laag inkomen is 14% van geen enkele inkomensondersteunende 
maatregel op de hoogte. Bij ouderen en mensen met beperkingen is het kennisniveau van het totale 
pakket het laagst; respectievelijk 25% en 32% van hen kent geen enkele regeling. Het is maar een 
kleine groep burgers die zeven of alle acht maatregelen kent; de omvang hiervan is respectievelijk 
12% en 4%. Daarbij moet aangetekend worden dat er maatregelen zijn die niet voor iedereen 
bedoeld zijn, zoals de langdurigheidstoeslag en de Regeling chronische zieken en gehandicapten (De 
Kort& Vriens, 2010). 
 
De gemeente Eindhoven heeft het Nibud geen opdracht gegeven om een Minima Effect Rapportage 
te laten uitvoeren. Dit maakt dat weinig kan worden gezegd over het effect van de inkomensonder-
steunende maatregelen op typen huishoudens in Eindhoven 
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3 Armoedebeleid in Eindhoven: de gemeente en de maatschappe-
lijke organisaties 
 
 

3.1 Inzet van de gemeente 

Visie en doelstelling van het armoedebeleid 
De gemeente Eindhoven heeft een specifieke visie op armoede. De kern van deze visie is dat 
armoede duidt op een gebrek aan mogelijkheden om mee te doen in de maatschappij en de 
samenleving. Armoedebestrijding in Eindhoven is het voorkomen en tegengaan van uitsluiting. Deze 
visie is vastgelegd in het programma Meedoen (2007). 
 Deze visie is tot stand gekomen mede onder invloed van een rekenkameronderzoek uit 2006 (Van 
reddingsboei naar zwemles) en de aanbevelingen van de Taskforce Armoede die daarop volgden. 
Tot 2006 had Eindhoven haar armoedebeleid, vrij klassiek, uitsluitend belegd bij Sociale Zaken, 
maar vanaf Meedoen gaat armoedebestrijding in Eindhoven dus ook nadrukkelijk om sociale 
insluiting of social inclusion, om het in Europese termen te vatten. 
 Armoede kan zich in verschillende gedaanten manifesteren. Hoewel een te laag inkomen vaak 
aan de orde is, kan armoede ook bestaan uit eenzaamheid en isolement, of uit geestelijke armoede. 
Deze vormen zijn niet eenduidig gerelateerd aan inkomen, volgens de gemeente. ‘Je kunt weinig 
inkomen hebben en toch niet arm zijn of juist beschikken over een goed inkomen maar sociaal arm 
zijn’, aldus de programmamanager van Meedoen. De gemeente Eindhoven spreekt daarom niet over 
minima maar over kwetsbaren, ofwel mensen met een risico op uitsluiting. 
In Meedoen zijn de volgende doelstellingen voor het armoedebeleid geformuleerd: 
 
 Het vergroten van de deelname aan het sociale leven. 
 Het verbeteren en ondersteunen van de inkomenssituatie. 
 Het vergroten van de normatieve integratie (waarden, normen, binding en de samenleving). 
 Het verbeteren van de toegang tot en beschikbaarheid van allerlei voorzieningen, zoals 

onderwijs, zorg, maatschappelijke instanties, huisvesting en veiligheid. 
 
Alle burgers, maar in het bijzonder de meest kwetsbare burgers van Eindhoven, dienen te voelen en 
ervaren dat ze erbij horen. Het wegnemen van zowel sociale als financiële drempels moet leiden 
tot een afname van het aantal Eindhovenaren dat zich eenzaam en uitgesloten voelt. Maar het moet 
er ook toe leiden dat mensen in staat gesteld worden om hun talenten beter te benutten en actief 
worden in de samenleving. 
 Tot de kwetsbare burgers rekent de gemeente in het bijzonder dak- en thuislozen, kinderen, 
senioren, chronisch zieken, gehandicapten en laaggeletterden. Daarnaast gaat het om gezinnen met 
kinderen en één kostwinner (zowel een-, als tweeoudergezinnen), niet-westerse gezinnen en 
jongeren met schulden. 
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Van de gemeenteambtenaren die onze enquête invulden waren de meesten betrokken bij het 
armoedebeleid als projectleider of maker/bewaker van het beleid. Zij ventileren een gevarieerde 
taakopvatting van de gemeente . Bijna alle respondenten in deze groep kruisen alle mogelijke rollen 
van de gemeente aan: 12 tot 14 van de 16 respondenten zien de gemeente als informant van 
burgers over beschikbare voorzieningen, als beleidsmaker en beleidsbewaker, als de instantie die 
belangrijke partijen op het gebied van armoedebestrijding samenbrengt, en als subsidiegever en 
initiator van projecten ter verbetering van de financiële positie en maatschappelijke participatie 
van burgers. Alleen de gemeente als informant van de burger over andere maatschappelijke 
organisaties en groepen die zich bezighouden met armoedebestrijding wordt minder aangekruist: 
slechts de helft van de invullers ziet de gemeente in die rol. 
 
Inhoud van het gemeentelijke armoedebeleid 
Elke gemeente speelt een centrale rol in de bestrijding van armoede, door mensen te voorzien van 
een inkomen via de Wwb, door maatregelen als kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen, 
door het aanbieden van een collectieve ziektekostenverzekering, door bijzondere bijstand, en door 
het regelen van schuldhulpverlening. 
 In Eindhoven is er sinds 1 januari 2009 één sector Zorg en Inkomen, waaronder de schuldhulpver-
lening, het minimabeleid (inkomensondersteuning), de dagbesteding en de Wmo-voorzieningen 
vallen. Er is geen Sociale Dienst meer. Naast de sector Zorg en Inkomen is er een sector Werk.  
 De sector Werk begeleidt en bemiddelt werkzoekenden naar een baan en voorziet werkgevers 
van personeel. Zij doet dit vanuit het Werkplein Mercado, in nauwe samenwerking met UWV 
WERKbedrijf. Zolang werkzoekenden niet zelf een inkomen kunnen genereren wordt een uitkering 
verstrekt. 
 Wat in veel gemeenten Sociale Zaken of de Sociale Dienst heet is in Eindhoven dus verdeeld over 
twee sectoren. Eindhoven wil geen knip tussen beide sectoren, maar wil integraal werken vanuit de 
behoeften van de cliënt. 
 
Verwijzend naar het programma ‘Meedoen’ is Eindhoven volgens de programmamanager en de 
Armoedegezant armoedebestrijding primair gericht op het bevorderen van participatie. Deze focus 
vloeit voort uit de opvatting dat armoede vooral bestaat door uitsluiting van sociale en maatschap-
pelijke verbanden. Inkomensondersteuning en preventie zijn hier onlosmakelijk aan verbonden. Het 
programma Meedoen, daar maken wij ons sterk voor bestaat uit twee programmalijnen: de 
Verbinding en de Vernieuwing. 
 
De programmalijn Verbinding betreft het intensiveren van bestaande projecten die vallen onder 
ander beleidsprogramma’s. De financiering van die bestaande projecten is geregeld binnen die 
andere programma’s. Het gaat dan bijvoorbeeld om de programma’s Stedelijk Kompas (rond 
verslaafden en daklozen), Diversiteit, Woonserviceszones, Seniorenperspectief en Beloningssysteem 
Inburgering. 
 Bij de programmalijn Vernieuwing gaat het om nieuwe activiteiten die worden opgestart waar 
‘witte vlekken’ zijn, waar stedelijke behoeften dan wel landelijke ontwikkelingen spelen. Er zijn 
verschillende thema’s waarbinnen nieuwe projecten ontwikkeld zijn die worden gefinancierd vanuit 
het programma Meedoen: 



15 

 Frontliniesturing / Achter de voordeur: zogenaamde Krachtwerkers zorgen voor een integrale 
aanpak voor huishoudens in een situatie van meervoudige problematiek in de 3 krachtwijken. 
Hier is geen sprake van een nieuwe dienstverlening, wel van het effectief inzetten van bestaan-
de hulp- en dienstverlening. 

 Laaggeletterden: gericht op het bevorderen van lees- en schrijfvaardigheden onder mensen die 
hierin een achterstand hebben, circa 14% van de bevolking. 

 Ontdek je talent en doe mee: gericht op de arbeidsparticipatie van Turkse en Marokkaanse 
vrouwen en mannen, door hen tussenstappen te laten doorlopen in hun opleiding, stage en 
vrijwilligerswerk; 

 Dienstencheque Eindhoven: gericht op het inschakelen van mensen met een grote afstand tot de 
arbeidsmarkt voor ondersteunende diensten aan zelfstandig wonende mensen met een beperking 
en een laag inkomen. Dienstencheque Eindhoven werkt wijkgericht een verbindt de beleidsvel-
den van de Wmo en de Wwb. 

 
De gemeente Eindhoven heeft veel projecten waarin meerdere partijen samenwerken. Sommigen 
spreken zelfs oneerbiedig van een projectencarrousel. Binnen de sector Zorg en Inkomen is er 
nauwe samenwerking met ketenpartners zoals MEE Zuidoost Brabant, de GGZ en het maatschappe-
lijk werk. Dit is geregeld in een convenant: per project kiest de gemeente haar samenwerkingpart-
ners. Zo wordt er ook gewerkt met de vier woningcorporaties Domein, Trudo, Wooninc en 
Woonbedrijf, en Zuidzorg, het ROC Stercollege, de Lumensgroep Welzijn, NEOS, de Regiopolitie 
Brabant Zuid-Oost en Novadic-Kentron. In de Armoedemonitor van de gemeente worden de 
samenwerkingspartners genoemd met de mededeling dat de gemeente ‘op deze manier de totale 
problematiek onder de loep [wil] nemen met als doel de situatie structureel te verbeteren’ (Kort & 
Vriens, 2010, 30). 
 
Een sleutelproject binnen het kader van de programmalijn Vernieuwing is de oprichting van 
Stichting De Armoedegezant. De Armoedegezant is in 2009 tot stand gekomen naar aanleiding van 
de aanbevelingen van de Taskforce Armoede, op initiatief van de gemeente en in nauwe samenwer-
king met de stad en maatschappelijke organisaties. Die samenwerking startte op de Eindhovense 
Armoedeconferentie van 2008. Hieraan nam een groot aantal Eindhovense organisaties deel die zich 
op enigerlei wijze bezighouden met armoedebestrijding. In feite betekent de Armoedegezant de 
operationalisering van het uitgangspunt dat armoedebestrijding geen zaak van de gemeente alleen 
is. De kern van het concept Armoedegezant is dat de koers van armoedebestrijding door de 
gemeente en maatschappelijke partners gezamenlijk bepaald wordt en dat de partners zelf hiertoe 
plannen ontwikkelen. Het doel is dat zij maatwerk leveren, toegesneden op de behoeften van de 
klant. De functie van Armoedegezant wordt vervuld door twee personen. Al vrij snel na de start 
kwam de Armoedegezant tot twee belangrijke conclusies, namelijk: 
 
 dat ruim voldoende organisaties zich bezighouden met armoedebestrijding, maar dat het vooral 

ontbreekt aan onderlinge samenwerking en 
 dat het ontbreekt aan regie op de weg die een hulpvrager moet afleggen, waardoor deze de weg 

kwijtraakt en afhaakt. 
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Volgens de Armoedegezant leidt dit laatste ertoe dat problemen escaleren en uiteindelijk pas in een 
crisissituatie opgepakt worden. Om dit tegen te gaan wordt door de Armoedegezant een nieuw 
instrument ontwikkeld, de zogenaamde Routekaart door Schuldenland. Hierin staat de route 
beschreven die de hulpvragers moeten volgen om hun probleem adequaat opgelost te krijgen. De 
route moet helder zijn en overzichtelijk voor hulpvragers. De routekaart dwingt de hulpverlenings-
instanties hun hulpverleningstrajecten overzichtelijk in te richten en de regie van het proces op zich 
te nemen. 
 De Armoedegezant signaleert problemen en prikkelt organisaties om oplossingen te zoeken, daar 
waar mensen in de knel komen. Het is geen ombudsman voor individuele burgers, maar de verhalen 
van burgers zijn wel vaak aanleiding om thema’s aan te pakken. De Armoedegezant brengt partijen 
bij elkaar en probeert hen samen te laten werken aan een duurzame oplossing. Daarnaast moet de 
Armoedegezant instanties confronteren met hun eigen, vaak conflicterende regels. Als een ‘luis in 
de pels’ stelt de Armoedegezant deze conflicterende regels aan de orde. 
 
Het in 2010 geïnstalleerde College van Burgemeester en Wethouders is van plan het huidige 
armoedebeleid overeind houden, en tegelijkertijd wordt het bevorderen van arbeidsparticipatie 
belangrijker. Daarnaast stelt het College zich ten doel om de regelingen toegankelijker te maken 
(Werken aan morgen. Coalitieakkoord Eindhoven 2010 – 2014). De nieuwe wethouder Jeugd, Welzijn 
en Zorg valt de schone taak toe om de prioriteiten in de verzameling projecten te bepalen. Met de 
aankomende bezuinigingen op gemeenteniveau lijkt dat noodzakelijk. De armoedegezant is in elk 
geval gefinancierd tot eind 2011. 
 De wethouder is, behalve voor het armoedebeleid, ook verantwoordelijk voor de Wmo, het 
welzijnsbeleid, de gezondheidszorg, het jeugdbeleid, het onderwijs, het diversiteitsbeleid, 
inburgering en dierenaangelegenheden. Het College heeft laten weten te willen inzetten op het 
mobiliseren van de eigen kracht van mensen. Een opmerkelijk detail in verband met die nieuwe 
collegeplannen kwam naar voren uit de respons op onze enquête. Op verzoek van de gemeente 
vroegen wij het veld op welke onderdelen zij zelfhulpgroepen van minima van meerwaarde vonden 
bij armoedebestrijding. Bij het zoeken naar betaald werk scoorden zelfhulpgroepen het minst. 
 
 

3.2 Inzet van maatschappelijke organisaties 

In Eindhoven houden ruim 80 maatschappelijke organisaties zich bezig met het ondersteunen van de 
minima, waardoor ze direct of indirect te maken hebben met armoedebestrijding. De Armoedege-
zant concludeerde niet voor niets vrij snel dat er ruim voldoende organisaties op dit gebied actief 
zijn. Het gaat om zorg- en welzijnsorganisaties, woningcorporaties, particuliere initiatieven, 
onderwijsinstellingen, re-integratiebedrijven, vrijwilligersorganisaties, de verslavingszorg en 
instellingen voor beschermd wonen. Het schaalniveau waarop deze organisaties opereren varieert 
eveneens. Sommige zijn verbonden aan bepaalde buurten of wijken, terwijl andere een meer 
stedelijke of regionale invalshoek hebben. 
 De respondenten in onze enquête hanteren een brede opvatting over armoedebestrijding. Voor 
het overgrote deel signaleren zij en verwijzen zij door. Daarnaast is er een groep die minima 
informeert, aan begeleiding doet op financieel gebied, activeert naar werk, opleiding en vrijwilli-
gerswerk, en activeert naar participatie in persoonlijke netwerken. Financiële hulp, schuldhulpver-
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lening, sociaal-culturele participatie en gezondheidsbevordering zijn thema’s die de maatschappe-
lijke organisaties minder vaak oppakken. 
 
Met een van de maatschappelijke organisaties, woningcorporatie Trudo, hebben we uitvoerig 
gesproken over haar inzet op het gebied van armoedebestrijding. Naast het beheren en verhuren 
van woningen is Trudo ook actief op het gebied van leefbaarheid en sociale samenhang in de 
Eindhovense wijken waar de corporatie woningen verhuurt. In dit verband spraken we met de 
manager Emancipatie. Hij legde uit dat stedelijke vernieuwing zonder aandacht voor het sociale 
gemakkelijk leidt tot uitsluiting en isolement. Trudo wil sociale uitsluiting in de wijken tegengaan 
door de participatie en leefbaarheid te bevorderen. 
 Trudo werkt samen met verschillende maatschappelijke organisaties, waaronder het welzijns-
werk, Humanitas, onderwijs en kinderopvang, de GGzE en de gemeente. Op die manier zijn voor de 
minima verschillende relevante projecten van start gegaan, zoals een wijkrestaurant in de 
Kruidenbuurt, een ‘achter de voordeur’ aanpak, de Weekendschool, een taalstimuleringsproject in 
de kinderopvang, en een buddyproject met basisschool De Zevensprong, waarin kinderen in groep 8 
een mentor krijgen toegewezen die hen helpt bij het maken van een keuze voor het voortgezet 
onderwijs en die overstap ook begeleidt. 
 Met wijkrestaurant Cruydenhuisch beoogt Trudo de verbinding te leggen tussen voordelig eten, 
ontmoeting, leren en ontwikkeling. Met de weekendschool wil Trudo kinderen de gelegenheid 
bieden om kennis te maken met kunst, cultuur en wetenschap. Het docentenkorps bestaat uit 
advocaten, architecten, artsen, journalisten, politici, rechters, enzovoort. Zij laten kinderen op een 
toegankelijke en aantrekkelijke manier kennis maken met de wereld en hun vak, waar de kinderen 
thuis niet snel mee in aanraking komen. 
 
De corporatie heeft ook een Emancipatiefonds. Met het fonds biedt Trudo financiële onder-steuning 
aan jongeren bij het ontwikkelen van hun talenten, individueel en via de hierboven genoemde 
projecten. Trudo draagt bij in de kosten die individuele huishoudens maken voor studie, school, 
huiswerkbegeleiding enzovoort, als de ouders dat moeilijk kunnen opbrengen. In de praktijk betreft 
dit vaak huishoudens die net boven de 120% norm zitten. 
 Eveneens op individueel niveau is Trudo–Emancipatie actief met het informeren, adviseren en 
verwijzen van mensen die hulp nodig hebben. Dit varieert van aanvragen voor een uitkering, een 
voorziening tot het verkrijgen van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen, tot een passende 
taalcursus Nederlands. 
 
 

3.3 Minima over minimabeleid 

De vertegenwoordigers van de minima zijn te spreken over het ‘vrij royale’ aanbod aan voorzienin-
gen in Eindhoven en de hoge grens van 120% van het minimum inkomen; ‘daar kun je enthousiast 
over zijn’. Daar noemt één van de respondenten ook bij dat hij het een goede zaak vindt dat je niet 
elk jaar opnieuw vragenlijsten hoeft in te vullen als je eenmaal regelingen hebt aangevraagd. Ook 
prijzen twee van de drie vertegenwoordigers van minimagroepen de houding van de voormalige 
wethouder van Sociale Zaken; ‘daar kon je zaken mee doen’ en ‘er wordt naar ons geluisterd’. Deze 
wethouder heeft er bijvoorbeeld goed aan gedaan het Noodfonds in te stellen en deze onder te 
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brengen bij de Katholieke Groepen. Op deze manier valt het fonds volgens de geïnterviewden 
buiten ‘het bureaucratische stelsel’. 
 Verder wordt de Armoedegezant genoemd als een goede investering. Deze kan volgens één van 
de respondenten belangrijke aanbevelingen doen voor de verbetering van de ambtelijke coördinatie 
en zal op langere termijn zorgen voor een besparing op de uitvoeringskosten van het armoedebe-
leid. 
 Het SME is in het bijzonder blij met het feit dat de gemeente vergaderruimte voor hen 
beschikbaar stelt. De cliëntenraad is vooral te spreken over de reductieregelingen. 
 De vertegenwoordigers van de minima brengen de specifieke visie van de gemeente op armoede 
nauwelijks ter sprake in de interviews. Het vertoog over kwetsbaren in het algemeen, over 
maatschappelijke in- en uitsluiting in het algemeen, wekt bij hen weinig reacties. Voor hen zijn het 
vooral minima die met een laag inkomen kampen en daardoor niet goed mee kunnen doen. 
  Desgevraagd noemt een van hen de algemenere Meedoen-benadering ook een manier om het 
probleem te ontwijken. ‘Als je er niet uitkomt til je het naar een hoger abstractieniveau, dan 
verdwijnen de tegenstellingen. De gemeente lijkt allergisch om doelgroepen te benoemen, iets wat 
de Taskforce Armoede destijds overigens wel van harte heeft aanbevolen’. Volgens de respondent 
wordt er wel gesproken over het inzetten van ‘eigen kracht’, maar slaagt de gemeente er in de 
praktijk niet in mensen meer te laten meedoen. Een ander zegt dat een heldere definitie van 
sociale uitsluiting ontbreekt. ‘Veel mensen worden sowieso uitgesloten omdat zij geen adres 
hebben, geen bankrekening, geen zorgverzekering, geen verblijfsvergunning, geen stemrecht, geen 
Nederlands spreken, kortom, wat bedoelt men eigenlijk?’ Er is ook een respondent die vindt dat de 
Meedoen-(participatie)lijn hoe dan ook versterkt moet worden de komende tijd. De vertegenwoor-
digers van de minima verschillen dus in hun appreciatie van de Meedoen-aanpak van de gemeente 
Eindhoven. 
 
Wat de inkomensondersteunende maatregelen van de gemeente betreft, zijn de respondenten zich 
ervan bewust dat Eindhoven ook te maken heeft met landelijke regels. Maar, zo zegt één van de 
respondenten: ‘het is verleidelijk om de verantwoordelijkheid af te schuiven, laten we beginnen in 
eigen huis’. Het belangrijkste punt dat bij alle drie naar voren komt is de bureaucratisering of 
‘veradministratering’ en de versnippering van de sociale voorzieningen. In het armoederapport van 
de SME, Zal het ons een zorg zijn? (2010), wordt het ‘de verlammende werking van bureaucratische 
processen’ genoemd: een van de grootste, veel voorkomende knelpunten voor de minima. De 
bijlage bevat overigens een anonieme beschrijving van een aantal praktijksituaties. 
 
Er zijn teveel ‘formuliertjes’ en minima moeten ‘constant alles verantwoorden’. Daar komt bij dat 
de gemeentelijke sociale voorzieningen volgens één van de respondenten lijkt op een ‘lappendeken 
van allemaal kleine potjes’, – het SME noemt dit de versnippering van aanvullende inkomstenbron-
nen-, waarbij elke voorziening ook weer uitvoeringskosten en een wachttijd heeft. Door de 
hoeveelheid en complexiteit aan regelingen is het voor minima vaak erg lastig om de toeslagen te 
krijgen waar ze recht op hebben en de wachttijden zorgen gemakkelijk voor een ‘schuldenval’. 
 Hoewel minima de weg naar regelingen makkelijker weten te vinden, zijn veel van hen nog niet 
goed genoeg op de hoogte zijn van het armoedebeleid, volgens de respondenten. ‘Ze zijn alleen op 
de hoogte van het beleid zoals ze dat gehoord hebben van hun buurman of in de rij bij de 
voedselbank’. Maar de respondenten geven ook aan dat dit niet alleen de gemeente te verwijten 
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valt. ‘Mensen moeten eerst in de problemen komen voordat ze hulp zoeken’. De cliëntenraad 
plaatst wel de kanttekening dat wanneer meer mensen de regelingen weten te vinden, de kosten 
zullen stijgen. In combinatie met de groeiende doelgroep zal dit het volgens hen lastig maken om 
het armoedebeleid in de toekomst te kunnen blijven bekostigen. De Voedselbank vreest dat er door 
toekomstige colleges bezuinigd zal gaan worden door de 120% grens te verlagen. 
 
Wat betreft de complexe bureaucratie en regelingen is het volgens de respondenten geen 
uitzondering dat minima meerdere contactpersonen hebben: één voor re-integratie, één voor 
schuldhulpverlening, et cetera, – soms zelfs vijf verschillende personen. De casemanager mag dan 
klantmanager geworden zijn, hij of zij is niet meer degene die het overzicht biedt. Daarbij komt dat 
de klantmanagers ‘vaak wisselen, wat het onmogelijk maakt om een band op te bouwen’ en 
meestal niet meedenken vanuit het probleem van de cliënt, maar vooral bezig zijn met de vraag of 
alles wel ‘binnen de regels past’, en dat terwijl er juist meer zogeheten ‘scharrelruimte’ is: vrijheid 
en ruimte om maatwerk te leveren. 
 Ook is de samenwerking tussen de bij een klant betrokken partijen een aandachtspunt, volgens 
twee vertegenwoordigers: ‘Het UWV, het inkomensloket en het maatschappelijk werk werken 
volstrekt langs elkaar heen en daar worden de minima de dupe van’. Volgens het SME zou een 
betere afstemming tussen instanties, zowel binnen het gemeentelijke ambtenarenapparaat, als met 
instanties daarbuiten, per saldo geen extra geld hoeven te kosten, maar juist geld kunnen 
opleveren. De Voedselbank geeft aan dat de gemeente terughoudend is in de samenwerking. Het 
idee dat de Voedselbank een partner kan zijn begint echter wel langzaam van de grond te komen. 
 Zo komen ambtenaren naar de uitdeelpunten om in contact te komen met cliënten. Verder 
ontvangt de Voedselbank subsidie van de overheid, voor de huur van het pand en voor energiekos-
ten. Met de komst van het nieuwe College is deze subsidie echter onzeker, volgens de Voedselbank, 
aangezien dat College de subsidie zou willen laten afhangen van het aantal cliënten dat de 
Voedselbank gedurende het jaar verlaat (http://www.voedselbankeindhoven.nl/subsidie2010.html). 
 
Een ander aandachtspunt dat naar voren komt in de interviews is de bejegening van minima die de 
eerste keer bij het inkomensloket komen. Er wordt volgens één van de respondenten vooral 
uitgegaan van wantrouwen en ‘er is een gebrek aan inlevingsvermogen’. Hetzelfde geldt volgens 
één van hen overigens ook voor de Belastingdienst van het rijk, die een rol speelt bij de uitbetaling 
en terugvordering van allerlei toeslagen (huurtoeslag, kinderopvang toeslag en dergelijke). Teveel 
uitbetaalde toeslag wordt in één keer teruggevorderd, en daarbij houdt de Belastingdienst geen 
rekening met het feit dat ‘mensen op een absoluut minimum zitten of niet. Wie op een absoluut 
minimum zit, zit daardoor meteen in de schulden’. Verder wordt bij de huidige (landelijke) 
inkomensondersteunende regelingen de koopkracht van een eenoudergezin met een naar school-
gaand kind van boven de 18 sterk aangetast, omdat allerlei toeslagen komen te vervallen. De 
gemeente zou dit kunnen ondervangen door vergoedingen voor bijvoorbeeld sportactiviteiten te 
verruimen. 
 Het gemeentelijke armoedebeleid moedigt mensen volgens de geïnterviewden niet aan om een 
‘buffer’ op te bouwen. Als ze ‘voor meer dan een maand noodgeld op hen rekening hebben staan, 
komen ze niet meer in aanmerking voor kwijtschelding van gemeentebelastingen’ 
Tot slot wordt door één van de vertegenwoordigers aangestipt dat er altijd een groep zal zijn die 
om wat voor reden dan ook niet ‘z’n eigen brood kan verdienen’. Deze groep moet je volgens hem 
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niet frustreren met een sollicitatieplicht. Je kunt ze beter ‘iets nuttigs laten doen en dat kan alles 
zijn en hoeft niet betaald te zijn. Ga uit van de krachten en mogelijkheden van mensen. Benader 
ze vanuit wat ze kunnen. Je neemt mensen serieus, iedereen kan namelijk iets.’ Theoretisch is 
deze benadering geaccepteerd, volgens de respondent, maar in de praktijk ‘moeten we nog heel 
hard duwen om het naar binnen te krijgen’. 
 

3.4 Mooie projecten voor de minima 

Wanneer we de inzet voor de bestrijding van armoede en maatschappelijke uitsluiting van de 
gemeente en maatschappelijke organisaties en groepen overzien, kunnen we concluderen dat er 
veel gebeurt in Eindhoven, vooral op projectniveau. De vertegenwoordigers van de minima wijzen 
hierbij overigens wel op het gevaar van versnippering.  
 We hebben mooie projecten voor minima gezien, zoals de Armoedegezant, de Weekendschool, 
de Voedselbank, het T+huis, het wijkrestaurant Het Cruydenhuisch, en de Routekaart. Wanneer we 
de Eindhovense projecten nog eens bekijken vanuit de doelstellingen van de Stedenestafette, 
namelijk het versterken, vernieuwen, en verbeteren van de lokale samenwerking ten behoeve van 
de minima, willen wij hier de volgende drie projecten onder de aandacht brengen. Dat is ten eerste 
het PIT-team, dat al eerder bekendheid kreeg op de armoedebestrijdings-dvd van de G32 (Nicis 
Institute, 2009). Het PIT-team van de gemeente Eindhoven stapt over de vrij algemene gemeente-
lijke ambivalenties van voedselbanken heen en benadert klanten van de Voedselbank ter plaatse. 
 Ten tweede is dat het Eindhovense Noodfonds, gefinancierd door de gemeente, dat in beheer is 
bij maatschappelijke organisaties. Het Noodfonds is een voorbeeld van een praktisch gemeentelijk 
initiatief, geboren uit inlevingsvermogen en het lef om de uitvoering aan het maatschappelijke veld 
over te laten. 
 Ten derde willen we de Kinderdagopvang Kruidenbuurt noemen, een samenwerkingsverband van 
de kinderopvang, het onderwijs en woningcorporatie Trudo. Denkend aan het grote belang van taal 
bij participatie, sociale insluiting en meedoen, hebben deze drie partners een voorschoolse 
voorziening gecreëerd waar gewerkt wordt aan taalontwikkeling van jonge allochtone kinderen. Dat 
is geen overbodige luxe als men bedenkt dat niet-westerse, laag opgeleide migranten een zeer hoge 
kans hebben op een laag inkomen en dat de armoedespiraal bij deze groep op de loer ligt. 
 Eindhoven kent volgens het Ruimtelijk Planbureau en het CBS ‘een getalsmatig sterke vertegen-
woordiging’ van deze groep. 
(http://www.ruimtemonitor.nl/kennisportaal/default.aspx?pid=34&id=3802&themeId=323) 
 
Het PIT-team 
Alle drie de vertegenwoordigers van minima noemen het PIT-team als een mooi project voor de 
minima. Het gaat echt actief op situaties af en probeert de niet-gebruikers te bereiken. ‘Dat werkt 
zeker’, aldus de vertegenwoordigers. Het gemeentelijke Preventie en Informatieteam (PIT) houdt 
spreekuur bij de uitdeelpunten van de voedselbanken, waarbij elke klant een gesprek krijgt met 
een advies over aanvullende inkomensvoorzieningen, zoals huurtoeslag, zorgtoeslag, kindertoeslag, 
langdurigheidtoeslag, en bijzondere bijstand. PIT wijst ook de weg naar de schulddienstverlening. 
‘Dit is een goede zaak en het helpt enigszins bij de uitstroom van voedselbankklanten, maar het 
PIT-team doet zelf nauwelijks crisisinterventies, terwijl daar een groot knelpunt zit. PIT heeft wel 
een korte lijn naar de sociale raadslieden, die op dat punt meer doen.’ 
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Het Eindhovense Noodfonds 
Het Steunpunt Materiële Hulpvragen heeft onder andere het beheer in handen van het Eindhovense 
Noodfonds. Met dit fonds kunnen Eindhovenaren worden voortgeholpen bij wie zich op financieel 
gebied een acute noodsituatie voordoet en waar directe hulp noodzakelijk is. De hulp bestaat uit 
het voorzien in de primaire levensbehoeften, zoals voeding, huisvesting en energie, wanneer 
mensen die zelf niet meer kunnen betalen. De hulp is eenmalig, ter overbrugging van de tijd die 
gemoeid is met het aanvragen van gemeentelijke voorzieningen op dit gebied. Daarbij vindt zo 
nodig ook doorverwijzing plaats naar instanties die meer structureel hulp kunnen bieden. 
 Het Eindhovense Noodfonds wordt beheerd door het Steunpunt Materiële Hulpvragen (SMH). Dat 
kan soms te hulp schieten bij bureaucratische vertragingen van uitkeringen, maar dan moet het wel 
zo erg zijn, dat mensen hun vaste lasten niet meer kunnen betalen en er energieafsluiting of 
woningontruiming dreigt. Voorwaarde is wel dat er gewerkt wordt aan een structurele oplossing. 
 
Kinderdagopvang Kruidenbuurt 
In een samenwerkingsverband van woningcorporatie Trudo, basisschool De Zevensprong en de 
Kinderopvangcentra Korein en PeuterPlaza is een kinderdagopvang gerealiseerd in de Kruidenbuurt. 
Op deze opvang wordt extra aandacht besteed aan de taalontwikkeling van allochtone kinderen met 
een taalachterstand. Het project is in september 2009 van start gegaan. Bij sommige autochtone 
ouders moesten daarbij weerstanden overwonnen worden. Zij waren bang dat het project teveel 
groepen met een taalachterstand aan zou aantrekken. Inmiddels zijn er twee groepen gevormd 
waarmee het zogeheten Kaleidoscoopprogramma wordt uitgevoerd. Dit programma is een 
educatieve methode voor taalontwikkeling bij zeer jonge kinderen. Uit de eerste ervaringen met de 
twee groepen komt naar voren dat het taal- en ontwikkelingsniveau van de allochtone kinderen zeer 
laag is en dat het project dus hard nodig is. 
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4 Samenwerken aan armoedebeleid in Eindhoven 
 
 

4.1 Inkomstenverbetering en maatschappelijke participatie van minima 

De samenwerking rond armoedebestrijding richt zich in Eindhoven op inkomensverbetering en 
maatschappelijke participatie. Dat geldt zowel voor ambtenaren als voor maatschappelijke 
organisaties. Negentien organisaties geven aan samen te werken met de lokale overheid om de 
maatschappelijke participatie van minima te bevorderen. De beleidsfocus op sociaal meedoen is dus 
terug te zien in concrete samenwerking. Acht organisaties werken samen met betrekking tot 
inkomensverbetering van de minima. 
 De lokale overheid en de maatschappelijke organisaties zitten opvallend op één lijn als het gaat 
om wat er belangrijk is in de samenwerking rond armoedebestrijding: gezamenlijk de effecten 
analyseren van armoedebeleid in het algemeen en de concrete maatregelen voor het armoedbeleid 
in het bijzonder staat bij beiden op nummer één. Heel erg tevreden over het verloop van de huidige 
samenwerking zijn zij nog niet: zij geven de samenwerking een cijfer tussen de 6 en de 7. Het kan 
dus beter. Volgens de Armoedegezant, die alle partijen begin 2010 om de tafel heeft gehad, gaat 
het ‘beter’, vooral wat betreft de ketensamenwerking. Het valt op dat behalve bijstandsgerechtig-
den ook chronisch zieken een belangrijke doelgroep in Eindhoven zijn rondom wie wordt samenge-
werkt. 
 
 

4.2 Samenwerking binnen het gemeentelijke apparaat 

Meer dan de helft van de ambtenaren in Eindhoven geeft aan dat hun afdeling veel samenwerkt met 
andere afdelingen binnen de gemeente als het gaat om armoede en sociale uitsluiting van minima. 
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Figuur 4.1: Kunt u aangeven hoeveel uw afdeling in het afgelopen jaar heeft samengewerkt met 
andere gemeentelijke afdelingen ter bevordering van het inkomen of de maatschappelijke 
participatie van minima? (n=16). 
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Er wordt vooral veel samengewerkt met Sociale zaken (dertien keer genoemd) en de Wmo-afdeling 
(acht keer genoemd). Door de brede, enigszins ongebruikelijke, opvatting van armoede-beleid komt 
een combinatie van armoedebeleid met de Wmo beter op gang dan in menige andere gemeente. De 
Wmo-ambtenaren en die van Sociale zaken gaven in onze enquête dan ook aan geen behoefte te 
hebben aan meer samenwerking; die samenwerking is al op gang gekomen. Eindhoven wil kansen en 
perspectieven op het grensvlak van de Wwb en Wmo optimaal benutten. Een voorbeeld van zo’n 
combinatieproject is het project Dienstencheque Eindhoven, dat binnenkort in de gemeente van 
start gaat. Opvallend genoeg wordt er veel minder samenwerking aangekruist met de afdelingen 
Zorg (3 keer genoemd) en Welzijn (4 keer genoemd) dan met Wmo. Bij Zorg kan dat komen doordat 
er in Eindhoven een sector Zorg en Inkomen is. 
 De onderlinge samenwerking van ambtenaren in Eindhoven is vooral gericht op het bevorderen 
van de maatschappelijke participatie van minima (door elf ambtenaren genoemd), maar ook op het 
gebied van inkomensverbetering van minima (door zeven ambtenaren genoemd). De meest 
voorkomende vormen van samenwerken zijn het uitwisselen van informatie over de grote lijnen van 
het beleid (elf keer genoemd), en het gezamenlijk initiëren, organiseren en uitvoeren van projecten 
(negen à tien keer genoemd). Veel minder vaak worden deskundigheid of faciliteiten gedeeld. De 
samenwerking is voornamelijk gericht op bijstandsgerechtigden (negen keer), nieuwe Nederlanders 
(acht keer) en ouderen (zeven keer). Kinderen van minima, minima met een baan, arbeidsonge-
schikten, chronisch zieken en dak- en thuislozen worden ook genoemd, maar minder vaak. 
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De ambtenaren waarderen de samenwerking met andere afdelingen gemiddeld met een 6,8. Het 
meest tevreden zijn ze over het feit dat afspraken die zijn gemaakt worden nagekomen. Het minst 
tevreden zijn ze over het gezamenlijk analyseren van het effect van maatregelen. Figuur 4.2 geeft 
een overzicht van de verschillende aspecten en de tevredenheid daarover van de ambtenaren. 
 
Figuur 4.2: We leggen u een aantal aspecten voor die een rol spelen bij de samenwerking met de 
andere gemeentelijke afdelingen. Kunt u per aspect aangeven hoe tevreden u bent over de 
samenwerking rond armoede en maatschappelijke participatie van minima? (n=14) 
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Ook hebben we gekeken naar welke aspecten (zie figuur 4.2) de algemene tevredenheid met de 
samenwerking beïnvloeden. Het goed geïnformeerd worden door andere afdelingen en het feit dat 
andere afdelingen kennis hebben over de eigen afdeling en resultaatgericht samenwerken, 
beïnvloeden de algemene tevredenheid het sterkst. Over deze aspecten zijn de ambtenaren 
neutraal, ze zijn er niet tevreden maar ook niet ontevreden over. 
 
We vroegen de respondenten ook naar mogelijke verbeterpunten ten aanzien van de samenwerking. 
We constateren dat veel van de gesuggereerde verbeterpunten te maken hebben met de integrale 
beleidsvoering. Er wordt gepleit voor een meer duidelijke link tussen armoedebestrijding en 
participatie, – niet overal is de brede aanpak van ‘kwetsbaren’ en het voorkomen van sociale 
uitsluiting dus doorgedrongen. Ook zijn er pleidooien voor minder ‘hokjesdenken’ en minder 
versnippering. Het lijkt erop dat de integrale beleidsvoering waar de gemeente in haar beleidsdo-
cumenten wel over rept op de werkvloer lastiger vorm te geven is. Eén respondent noemt dat er 
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breder moet worden samengewerkt, volgens een ander moet het beleid duidelijker worden 
geformuleerd, en weer een ander pleit voor meer inzet vanuit het bestuur en management. Verder 
doet een ambtenaar de suggestie om te focussen op de wijkaanpak, terwijl een ander meer 
presentaties en overleg tussen afdelingen noemt. Eén van de ambtenaren geeft aan dat betere 
samenwerking tussen de afdelingen al in ontwikkeling is door de komst van de Armoedegezant. Of 
dat expliciet in het takenpakket van de Armoedegezant is meegenomen, is echter de vraag; het zou 
kunnen zijn dat de wens hier de vader van de gedachte is. 
 
 

4.3 Samenwerking tussen de gemeente en maatschappelijke organisaties 

Visie van de gemeente 
Dertien van de zestien ambtenaren geven aan dat ze samenwerken met andere organisaties op het 
gebied van armoede en sociale uitsluiting. Het meest wordt samengewerkt met het maatschappelijk 
werk, woningcorporaties, voedselbanken en vrijwilligersorganisaties. Het gaat hierbij vooral om de 
uitwisseling van informatie (9 keer genoemd), overleg over individuele cases (8 keer genoemd) en 
het gezamenlijk organiseren en uitvoeren van projecten (8 keer genoemd). De samenwerking is 
vooral gericht op ouderen (6 keer), arbeidsongeschikten en chronisch zieken (5 keer) en nieuwe 
Nederlanders (5 keer). Met de maatschappelijke organisaties zeggen de gemeentelijke respondenten 
niet vaak samen te werken rond bijstandsgerechtigden. Andersom zeggen de maatschappelijke 
organisaties overigens dat zij wel vaak samenwerken rond bijstandgerechtigden, ook met de 
gemeente. Dat prikkelt de nieuwsgierigheid. 
 
Visie van de organisaties 
Dertien van de 36 organisaties geven aan structureel gesubsidieerd te worden door de gemeenten, 
negen ontvangen subsidie per project en 14 organisaties ontvangen geen subsidie. Verder laat figuur 
4.3 zien dat 17 organisaties veel samenwerken met de gemeente (hiervan worden 12 organisaties 
gesubsidieerd), terwijl er twee organisaties helemaal niet samenwerken. Opvallend is dat een van 
deze twee organisaties wel structurele subsidie ontvangt. 
 Het vaakst noemen de organisaties dezelfde drie vormen van samenwerking als de ambtenaren: 
het uitwisselen van informatie (32 keer genoemd), contact over individuele cases (21 keer 
genoemd) en het organiseren en uitvoeren van projecten (18 keer genoemd). Interessant is dat de 
organisaties andere doelgroepen noemen van de samenwerking met de gemeente dan de ambtena-
ren. Volgens de organisaties zijn dak- en thuislozen (13 keer) en bijstandsgerechtigden (11 keer) de 
doelgroepen van de samenwerking. 
 
 
 
 
 
 
 



27 

Figuur 4.3: Kunt u aangeven hoeveel uw organisatie/groep in het afgelopen jaar heeft samenge-
werkt met de gemeente of een gemeenteafdeling ter bevordering van het inkomen of de maat-
schappelijke participatie van minima? (n=36) 
 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Veel Niet veel/niet weinig Weinig Helemaal niet
 

Gemiddeld geven de organisaties de samenwerking met de gemeente een 6,2. Figuur 4.4 laat zien 
dat de organisaties gemiddeld het meest tevreden zijn over het regelmatige informele contact dat 
ze met de gemeente hebben. Ze zijn het minst tevreden over het gezamenlijk analyseren van het 
effect van maatregelen. 
 
Gekeken naar de tevredenheid over de samenwerking met de gemeente in het algemeen, zien we 
dat alle genoemde aspecten in figuur 4.4 hierop invloed blijken te hebben. Hierbij hebben het feit 
dat er direct effect voor minima wordt bereikt en het feit dat de gemeente goed luistert naar de 
punten die de organisatie naar voren brengt de grootste invloed. Met deze aspecten zijn de 
organisaties echter, na het analyseren van het effect van maatregelen, het minst tevreden. Deze 
aspecten zijn dus belangrijke aandachtspunten in de verbetering van de samenwerking. 
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Figuur 4.4: We leggen u een aantal aspecten voor die een rol spelen bij de samenwerking met de 
gemeente. Kunt u per aspect aangeven hoe tevreden u bent over de samenwerking rond armoede en 
maatschappelijke participatie van minima? (n=34). 
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Wat betreft de samenwerking met de gemeente noemen de maatschappelijke organisaties een 
aantal uiteenlopende verbeterpunten. Deze kunnen volgens ons als volgt worden samengevat: 
 Het meetbaar maken en analyseren van behaalde resultaten. 
Een aantal organisaties geeft aan dat de gemeente meer zou moeten nagaan welk effect het beleid 
en de samenwerking daar omheen heeft op de doelgroep. Hierbij is het volgens hen belangrijk dat 
er duidelijke afspraken worden gemaakt over wat organisaties en de gemeente van elkaar 
verwachten. In de woorden van één van de respondenten: ‘Het gaat niet om de vraag of er 
samenwerking is, maar om de vraag of samenwerking leidt tot resultaten voor de doelgroep en 
effectief is. Nu is er veel overleg en soms weinig zicht op de meerwaarde.’ 
 Meer overleg en betere communicatie. 
Volgens meerdere organisaties is het belangrijk dat er ‘meer bekendheid over en weer’ komt. Zo 
zou de gemeente vaker kunnen informeren bij organisaties naar concrete zaken en besluiten sneller 
door hen kunnen laten beoordelen. Hierbij is het volgens sommigen van belang dat de gemeente 
sterkt gericht is op samenwerking en ‘outreachend’ te werk gaat. De sociale werkvoorziening heeft 
bijvoorbeeld het idee dat zij onvoldoende als partner wordt gezien in het bestrijden van armoede 
en uitsluiting, ondanks het feit ‘dat de samenwerking met de gemeente en tal van andere partijen 
goed is’. De gemeente zou volgens enkele organisaties beter moeten luisteren naar de ervaringen 
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van de organisaties, ‘zonder in formele strategieën te vervallen. Sommige mensen zullen 
bijvoorbeeld nooit aan het arbeidsproces kunnen deelnemen; druk op hen uitoefenen kan averechts 
werken. Het is beter dat in te zien en te accepteren.’ 
De communicatie zou volgens sommigen ook kunnen worden verbeterd door vaste aanspreekpunten 
en kortere communicatielijnen te creëren. ‘Verschillende beleidsterreinen binnen de gemeente 
lopen langs en door elkaar heen. Dit leidt tot heel veel verschillende potjes met geld, veel 
verschillende contactpersonen/ambtenaren, weinig vertrouwen, weinig keuzes, en heel veel 
tijdelijke projecten.’ Als een manier om lijnen te verkorten noemt één van de respondenten 
‘wijkgerichte teams die een mandaat hebben om beslissingen te nemen, uit te voeren en bij te 
stellen.’ 
 Juist minder overleg. 
Enkele organisaties geven aan dat er juist teveel overleg is, en dat meer acties zouden moeten 
worden ondernomen waar de doelgroep ook daadwerkelijk iets aan heeft. Daarnaast noemt één van 
de respondenten ook dat zij weinig tijd hebben om deel te nemen aan alle overleggen: ‘Wij kunnen 
niet aan alles deelnemen. Het werken met onze doelgroep heeft voor ons de hoogste prioriteit.’ 
 
Andere suggesties die worden genoemd om de samenwerking te verbeteren zijn het bijeenbrengen 
van Stichting Leergeld, het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds, en een verdere uitwerking 
van het project Armoedegezant. 
 
 

4.4 Samenwerking van maatschappelijke organisaties en groepen onderling 

Als het gaat om de samenwerking tussen maatschappelijke organisaties onderling, constateren we 
dat, op vier na, alle maatschappelijke organisaties in de enquête aangeven, dat hun organisatie 
samenwerkt met andere organisaties (dan de gemeente) op het gebied van armoede en sociale 
uitsluiting. Er wordt vooral veel samengewerkt met het maatschappelijk werk (18 keer genoemd), 
vrijwilligersorganisaties (15 keer genoemd) en woningcorporaties (14 keer genoemd). De samenwer-
king bestaat vooral uit het uitwisselen van informatie (24 maal) en contact over individuele cases 
(23 maal). Daarnaast richt de samenwerking zich op verschillende doelgroepen, waarbij bijstandsge-
rechtigden (10 keer) en arbeidsongeschikten en chronisch zieken (10 keer) het vaakst worden 
genoemd. 
 
 

4.5 Lokale samenwerkingsverbanden 

Er is in Eindhoven een lange lijst van lokale samenwerkingsverbanden met drie of meer partners. 
Van de 16 ambtenaren die de vragenlijst hebben ingevuld, geven er acht aan betrokken te zijn bij 
één of meerdere samenwerkingsverbanden. Van de 36 maatschappelijke organisaties geven er 21 
aan deel te nemen aan een samenwerkingsverband. Het valt op dat er binnen verschillende 
verbanden veel samenwerking plaatsvindt tussen religieuze organisaties, zowel binnen de eigen 
groep als interreligieus. Daarnaast zien we veel verbanden op wijkniveau. 
 Hieronder volgt een omschrijving van de samenwerkingsvormen die relatief vaak genoemd zijn. 
Ook de Armoedegezant werd vaak genoemd, maar die is al uitgebreid aan de orde geweest in 
andere paragrafen. 
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Samenwerkingsverband Minima Eindhoven (SME) 
Het SME is een al jaren bestaand overleg van kerkelijke, professionele instellingen en vrijwillige 
organisaties en raadslieden. Voorbeelden van aangesloten organisaties zijn de Voedselbank, 
Vincentius, Humanitas, het Vreemdelingen Informatiepunt, het Steunpunt Materiële Hulpvragen 
(SMH) en de coördinatie van het ‘Klapperproject’, de door de gemeente gesubsidieerde Vrijwillige 
Hulpdienst die mensen met hun administratie helpt. Het verband is een manier om informatie uit te 
wisselen, om samen het armoedebeleid van de gemeente te volgen en te proberen dat te beïnvloe-
den. Het SME pretendeert alle minima van Eindhoven te vertegenwoordigen, ‘maar we weten heel 
goed dat dat niet helemaal waar is’. Het Leger des Heils doet bijvoorbeeld niet actief mee in het 
SME. Hetzelfde geldt voor het Steunpunt Uitkeringsgerechtigden. De respondenten zijn over het 
geheel genomen positief over de samenwerking in het SME. 
 
Project ‘Achter de voordeur’ in krachtwijken 
In dit tweejarige project, dat is gestart in april 2009, hebben de gemeente, corporaties (Trudo, 
Wooninc, Domein en Woonbedrijf), de Lumens Groep (Welzijn), de politie, GGzE, Neos, Novadic 
Kentron, MEE, en Zuidzorg een samenwerkingsconvenant (een inclusief privacy convenant) 
ondertekend. In de uitvoering wordt met deze partijen en andere hulporganisaties samengewerkt.
  De samenwerking is gericht op het bevorderen van de hulp- en dienstverlening aan multipro-
bleemhuishoudens en het signaleren van structurele problemen onder deze groep. Volgens de 
respondenten wisselt de kwaliteit van de samenwerking per organisatie en per wijk. 
 
DOOR! 
DOOR! Is een samenwerkingsverband van elf zorginstellingen en zes woningcorporaties. De 
samenwerking heeft tot doel huisvesting te bieden aan personen die woonbegeleiding nodig hebben, 
als laatste stap van een begeleidingstraject. In de woorden van één van de respondenten: ‘Het 
draait om uitstroom uit maatschappelijke instellingen en gewoon wonen.’ 
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5 Versterking van de lokale sociale agenda in Eindhoven 
 
 
De versterking van de lokale sociale agenda is, samen met het versterken van de samenwerking 
tussen partijen op lokaal niveau, de belangrijkste doelstelling van deelname aan de Stedenestafet-
te. Het thema dat de gemeente Eindhoven in dit verband bezighoudt is ‘Eigen kracht en het 
benutten van ervaringsdeskundigheid’. Mensen kunnen vaak veel meer dan ze zelf beseffen, zeker 
als het gaat om mensen wier bestaan doorspekt is met negatieve ervaringen die het zelfbeeld 
eerder verzwakken dan versterken. Het bevorderen van participatie begint met het versterken van 
het zelfbeeld en het geloof in de eigen competenties, zo stelt de programmamanager van Meedoen 
in Eindhoven. 
 
 

5.1 Respons op de vragen van de gemeente Eindhoven aan het veld 

Van burgers wordt een steeds grotere mate van zelfredzaamheid verwacht. Via de enquête heeft de 
gemeente Eindhoven aan ambtenaren en medewerkers van maatschappelijke organisaties kunnen 
vragen welke organisaties de eigen kracht van hun cliënten aanwenden, hoe zij dat doen en hoe 
succesvol zij daarin zijn. Bijna 40 van de 52 respondenten reageerden op deze Eindhovense vragen.  
 Er zijn 13 organisaties genoemd die gebruik maken van de individuele kracht van minima. 
Daaronder bevinden zich professionele instellingen en vrijwilligersorganisaties: de GGzE, de OGGZ, 
de Armoedegezant, de Voedselbank, Stichting Robin Hood, de Sociaal Raadslieden, maar ook het 
vrijwilligerspunt, zelforganisaties van migranten, en Stichting Leergeld Eindhoven. Dat doen zij op 
heel verschillende manieren: via maatschappelijke steunsystemen, de inzet van ervaringsdeskundig-
heid, re-integratie, door de minima te betrekken bij de aansturing en uitvoering van projecten, en 
door cliënten te laten doen wat ze zelf kunnen. Pastorale ondersteuning, empowerment, de 
proactieve benadering, en de cliënt zijn/haar eigen aandeel in de situatie te laten beseffen worden 
ook genoemd. De meeste organisaties worden voor hun inzet op dit gebied, het aanboren van de 
eigen kracht, als succesvol beoordeeld. 
 
De gemeente wilde meer weten over de meerwaarde die het veld aan zelfhulpgroepen toekent. 
Zelfhulpgroepen zijn een beproefd concept in bijvoorbeeld de geestelijke gezondheidszorg. De 
gemeente Eindhoven vroeg de geënquêteerden bij welke activiteiten in het kader van armoedebe-
strijding en participatiebevordering de vorming van zelfhulpgroepen een goed idee zou zijn. Meer 
dan de helft van de respondenten kruist de mogelijkheid van zelfhulpgroepen aan bij  
 de vergroting van het sociale netwerk van minima (26 keer aangekruist, 13 keer niet);  
 de administratie en het beheer van financiën (22 keer aangekruist, 17 keer niet) en  
 het zoeken naar vrijwilligerswerk (21 keer aangekruist, 18 keer niet).  
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Samen budgetteren is bij administratie en beheer van financiën meer dan eens genoemd.  
Zelfhulpgroepen worden door de Eindhovense respondenten minder vaak als goed idee genoemd  
 bij het zoeken naar betaald werk (13 x aangekruist, 26 niet);  
 bij het initiëren van cultuurbezoek (9 keer aangekruist, 30 keer niet) en  
 bij de zorg voor kinderen (14 keer aangekruist, 25 keer niet).  
 
Als de respondenten overtuigd zijn van de meerwaarde van zelfhulpgroepen, geven zij evenwel 
enthousiast concrete suggesties. Bij het zoeken naar betaald werk noemen zij bijvoorbeeld: 
onderlinge sollicitatietraining en gebruik maken van elkaars netwerk en ervaringsdeskundigheid. Bij 
de zorg voor kinderen wordt de mogelijkheid van een onderlinge opvangpool geopperd. 
 Bij de overige activiteiten zijn de antwoorden op deze vraag minder eenduidig: het op orde 
krijgen van de huishouding en het ondernemen van creatieve activiteiten scoren allebei 18 keer wel 
en worden door 21 respondenten niet aangekruist; het stimuleren van bewegen scoort 19 keer ja en 
wordt 20 keer niet aangekruist. Ook bij deze activiteiten doen de respondenten weer meerdere 
suggesties; zelfhulpgroepen worden gezien als een manier om de moed erin te houden, om de 
hygiëne te bevorderen en als manier om structuur en advies te krijgen. Maar twee van de 39 
respondenten op deze vraag vinden dat geen enkele activiteit in aanmerking komt voor zelfhulp-
groepen. 
 
In zijn algemeenheid vinden de meeste respondenten (18) dat het wenselijk is om cliënten en hun 
sociale netwerk meer te betrekken bij dienstverlening of activiteiten die voor minima worden 
georganiseerd. Maar drie van de 39 respondenten bij deze vraag vinden dat niet wenselijk. Veertien 
respondenten geven aan niet betrokken te zijn bij de organisatie van activiteiten of dienstverlening 
aan minima; en vier respondenten noemen vooral het belang van de betrokkenheid van het sociale 
netwerk, en minder de betrokkenheid van de minima zelf. 
 
 

5.2 Wensen voor de lokale sociale agenda 

In een lokale sociale toekomstagenda leggen de lokale partijen gezamenlijk vast wat binnen de 
gemeente de prioriteiten zijn als het gaat om de bestrijding van armoede en de bevordering van 
maatschappelijke participatie. We hebben zowel de regievoerders, gemeenteambtenaren en 
medewerkers van maatschappelijke organisaties als de vertegenwoordigers van de minima gevraagd 
welke punten volgens hen zeker op deze agenda moeten komen. In Bijlage I staat een gedetailleerd 
overzicht van die wensen. De suggesties voor de lokale sociale agenda die gegeven zijn door 
ambtenaren en medewerkers van organisaties laten zich als volgt groeperen: 
 het vergroten van de zelfwerkzaamheid van mensen; 
 een activerende benadering ten behoeve van participatiebevordering; 
 scholing van professionals in klantvriendelijkheid en het leveren van maatwerk; 
 het vereenvoudigen van de transparantie van en toegang tot voorzieningen; 
 het verbeteren van de samenwerking; 
 preventieve aanpakken van schuldenproblematiek. 
 



33 

Deze suggesties sluiten aan bij het streven naar het aanwenden van de eigen kracht van mensen, 
maar ook bij het versterken van de samenwerking op het gebied van armoedebestrijding. De 
vertegenwoordigers van de minima pleiten hierbij voor het doorzetten van het programma 
Meedoen. Het inzetten op empowerment moet sterker terugkomen in het beleid. Tevens gaat het, 
met de bezuinigingen in zicht, om het in stand houden van wat er bereikt is. Het is zaak om de 
muren tussen verschillende instanties te doorbreken en de ondersteuning van de minima te 
stroomlijnen via een verbeterde regiefunctie en efficiënter werken. 
 

5.3 Wensen voor samenwerking 

Negentien van de 36 maatschappelijke organisaties geven aan dat op het gebied van armoede en 
sociale uitsluiting meer samenwerking met de gemeente gewenst is. Tien vinden dat dit niet nodig 
is en zes organisaties weten het niet of hebben geen mening. Samenwerking is vooral gewenst als 
het gaat om begeleiding op financieel terrein (14), het signaleren (13) en het informeren van de 
minima (13). Dat is opmerkelijk omdat juist deze terreinen al nadrukkelijk opgepakt worden binnen 
de gemeente Eindhoven: de eerste twee door de maatschappelijke organisaties (zie paragraaf 3.2), 
terwijl de gemeente het als haar taak ziet om de minima te informeren (zie paragraaf 3.1). Het 
gaat hier dus niet zozeer om vergeten thema’s, maar waarschijnlijk om een behoefte aan meer 
ketensamenwerking in relatie tot deze thema’s. De drie thema’s lenen zich er overigens goed voor 
om in samenhang op samen te werken. 
 
Daarnaast geven 17 organisaties aan dat meer samenwerking met andere organisaties nodig is (zie 
figuur 5.1). Hierbij worden vooral schuldhulpverlening en het maatschappelijk-, welzijns- en 
jongerenwerk genoemd. Er is vooral behoefte aan samenwerking op thema’s als preventie, 
informatieuitwisseling en signalering. Deze thema’s liggen in dezelfde lijn als de bovengenoemde 
wensen bij de uitbreiding van de samenwerking tussen de gemeente en maatschappelijke organisa-
ties. 
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Figuur 5.1 Behoefte aan samenwerking naar type organisatie (N=31). 
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Negen van de 16 ambtenaren geven aan dat meer samenwerking met andere afdelingen wenselijk 
zou zijn. Hierbij noemen zij vooral de sectoren Werk, Zorg en Inkomen, voorheen de afdeling 
Sociale Zaken (7). Er is vooral meer samenwerking gewenst wat betreft preventie (9), signalering (8) 
en de begeleiding naar organisaties toe (6). Alweer zitten medewerkers van de gemeente en van 
maatschappelijke organisaties hier op één lijn. 
 
Acht ambtenaren geven te kennen dat meer samenwerking met organisaties wenselijk zou zijn (zie 
figuur 5.2). Zoals al eerder gezegd, geven de Wmo-ambtenaren en die van Sociale zaken aan geen 
behoefte te hebben aan meer samenwerking. 
 De ambtenaren die wel meer willen samenwerken doen uiteenlopende suggesties voor concrete 
organisaties. Hierbij worden vooral organisaties genoemd die zich bezighouden met schuldhulpver-
lening en organisaties die actief zijn op wijk- of buurtniveau. De ambtenaren willen op deze manier 
meer outreachend werken en beleid op maat realiseren. 
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Figuur 5.2 Behoefte aan samenwerking naar gemeentelijke afdeling (N=14), 
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Samenvattend kunnen we concluderen dat de partijen in Eindhoven die betrokken zijn bij de 
ontwikkeling en uitvoering van armoedebeleid, in hun wensen over samenwerking redelijk 
eensgezind zijn. Meer samenwerking zou zich moeten concentreren op de preventie en signalering 
van armoede, informatieverstrekking aan de minima, en begeleiding van minima naar instanties. De 
verbinding tussen participatie en een minimum inkomen wordt in Eindhoven al goed gezamenlijk 
gelegd, vinden de betrokken partijen. Om te voorkomen dat mensen met een (te) laag inkomen 
komen te zitten en achterop raken met het meedoen in de samenleving, achten de betrokkenen 
echter meer gezamenlijke inspanning nodig. 
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6 Samen verder werken aan succes in Eindhoven: conclusies en 
beleidsadvies 
 
 

6.1 Inleiding: projecten in structureel verband 

Samenvattend kunnen we zeggen dat de gemeente Eindhoven, met haar eigen specifieke visie op 
armoede als participatieprobleem, er bij de plannen en projecten in slaagt om inkomensbevordering 
te combineren met het tegengaan van sociale uitsluiting. In Eindhoven zijn dit niet twee aparte 
lijnen van beleid, maar in intentie nadrukkelijk verbonden speerpunten. In de uitvoering wordt die 
verbondenheid echter niet altijd herkend en bij ambtenaren en maatschappelijke organisaties zijn 
de meningen erover verdeeld. Sommigen vinden dat de samenwerking tussen inkomensvoorziening 
en participatie gekoesterd kan worden, maar niet hoeft te worden uitgebreid of veranderd (zoals de 
betrokken ambtenaren bij bijvoorbeeld Wmo en Sociale zaken aangeven). Anderen pleiten voor een 
nog duidelijker link, een activerender benadering, minder ‘hokjesdenken’ en minder versnippering 
in projecten (ambtenaren en maatschappelijke organisaties). 
 
We constateren dat veel van de door ambtenaren gesuggereerde verbeterpunten te maken hebben 
met integrale beleidsvoering en behoefte aan regie. Er zijn in Eindhoven heel veel projecten rond 
armoedebestrijding, van het gemeentelijke PIT bij de voedselbanken tot het Emancipatiefonds van 
woningcorporatie Trudo. De gemeente is in allerlei rollen actief aanwezig in die projecten (als 
initiator, uitvoerder en organisator). De regierol claimt zij vooral in beleidsdocumenten.  
 Als regisseur zou de gemeente ook in de praktijk meer aanwezig kunnen zijn: vooral bij de 
coördinatie van prioriteiten is dat wenselijk. Daartoe zal de komende collegeperiode ongetwijfeld 
uitnodigen. Het is immers niet ondenkbaar dat de komende tijd het grote aantal projecten onder 
druk komt te staan vanwege de verwachte gemeentelijke bezuinigingen. Gemeenten zullen zich 
terugtrekken op core business en het dan wordt de prangende vraag wat de gemeente Eindhoven in 
het kader van armoedebestrijding als core business bestempelt. Gaat het haar dan om het meedoen 
van kwetsbaren, of zal de gemeentelijke inspanning zich richten op het meedoen van de minima? 
Gaat het om maatschappelijke participatie in het algemeen of om arbeidsparticipatie? Het is aan 
het nieuwe College om hier met visie prioriteiten in te stellen. De nog steeds actuele aanbevelingen 
van de Taskforce Armoede uit 2008 kunnen het College daarbij behulpzaam zijn. 
 
De regisseursrol van de gemeente kan overigens niet eenvoudigweg bij de Armoedegezant worden 
neergelegd, zoals sommige betrokkenen denken. Het is ons opgevallen dat het veld relatief veel 
verantwoordelijkheid bij de gezant legt. Vooral de politiek en het ambtenarenapparaat zullen 
gezamenlijk een structureel verband in de veelheid van projecten dienen te scheppen. Daarbij is 
meer regisserende inzet vanuit het bestuur en management nodig, wellicht in ruil voor een minder 
actieve betrokkenheid bij de organisatie en uitvoering van concrete projecten. Een focus op eigen 
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de kracht van burgers, op arbeidsparticipatie en op effect lijken aanknopingspunten te bieden voor 
de nieuwe regie. 
 
 

6.2 Meer door de praktijk geïnformeerde kennis gewenst: een analyse van effecten 
in de Armoedemonitor opnemen? 

De bevordering van participatie van kwetsbaren en/of minima is geen eenvoudige opgave, ook niet 
als maatschappelijke organisaties en de gemeente(sectoren) daar veel op samenwerken. Het is 
daarom niet verwonderlijk dat er in Eindhoven zoveel projecten naast elkaar bestaan. Elk project 
heeft weer net een ander doel of een andere doelgroep, en gezamenlijk proberen de betrokkenen 
verschillende wegen uit. Echter, om te weten wat werkt ( en wat niet werkt), is het ook verstandig 
om af en toe de bestaande projecten (al is het maar intern) te evalueren. We hebben niet zoveel 
materiaal kunnen vinden dat daarop duidt. Sterker nog, uit onze enquêterespons spreekt een grote 
behoefte aan meer evaluatie op het effect van beleid en projecten in de praktijk. Meer knowhow 
over de concrete praktijk is gewenst, evenals meer kennis over en sturing van het directe effect. 
 Kortom, men roept in Eindhoven om een systematische rendementsanalyse. Zowel binnen het 
gemeentelijke apparaat als bij de maatschappelijke organisaties bestaat de wens om die rende-
mentsanalyse gezamenlijk op te pakken. 
 De Armoedemonitor zou daarbij naar ons idee een belangrijke rol kunnen spelen. De gemeente 
maakt de Armoedemonitor nu volgens een vast stramien. In plaats daarvan stellen wij voor dat de 
gemeente gemeenteambtenaren en relevante maatschappelijke organisaties uitnodigt om in een 
gezamenlijk denkproces vast te stellen welke informatie de Armoedemonitor van Eindhoven (nog 
meer) dient te bevatten. Welke informatie over de concrete praktijk en over het concrete effect 
van beleid, regelingen en projecten moet erin? Tijdens het onderzoek hebben wij bijvoorbeeld na 
proberen te zoeken wie in Eindhoven de grootste groep minima is, onder andere om te kunnen 
bepalen welke projecten vitaal zijn voor armoedebestrijding in de stad. Tevergeefs, want de 
Armoedemonitor geeft geen antwoord op deze eerste, simpele vraag. 
 Laat het veld gezamenlijk vaststellen welke effecten men geëvalueerd wil hebben, dan kan de 
volgende Armoedemonitor inzage geven in het rendement van het armoedebeleid en de projecten 
die daar een rol in spelen. Wij verwachten overigens dat dit proces van vaststelling vrij soepel zal 
verlopen. Uit de respons op onze enquête blijkt dat de bij armoedebestrijding betrokken partijen in 
Eindhoven redelijk eendrachtig zijn in hun visie en prioriteiten. Misschien hebben de vele samen-
werkingsverbanden binnen projecten daaraan al bijgedragen. 
 
 

6.3 Meer samenwerken rond preventie, signalering, informatieverstrekking en 
begeleiding 

De gemeente en maatschappelijke organisaties werken veel samen aan armoedebestrijding in 
Eindhoven. Ook de maatschappelijke organisaties onderling benoemen hun samenwerkingsverban-
den in het kader van de armoedebestrijding. Gevraagd naar de onderwerpen waarop de partijen 
meer samenwerking in de toekomst gewenst vinden, noemen zij: preventie, signalering, informatie-
verstrekking, begeleiding op financieel terrein en begeleiding naar instanties. Het zijn thema’s die 
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bij individuele organisaties of gemeentelijke afdelingen al in beeld zijn, maar waarvan men 
kennelijk vindt dat samenwerking daarop een meerwaarde biedt. 
 Wij kunnen ons voorstellen dat de STA-teamaanpak, zoals het Verwey-Jonker Instituut die in 
Roosendaal heeft kunnen ontwikkelen, ook hier passend is. Bij STA (Samen Tegen Armoede) is het 
de doelgroep zelf die een rol krijgt bij het signaleren en de preventie van armoede. STA is een 
project dat minima (Wwb-ers) expliciet betrekt bij het zoeken en bezoeken van de verborgen 
minima. Deze ex-bijstandsgerechtigden zijn bij een welzijnsinstelling in dienst: in tweetallen gaan 
zij op verzoek van de mensen bij hen thuis op bezoek, om niet-gebruik terug te dringen en 
participatie te bevorderen. Het is een outreachende aanpak die de ervaringsdeskundigheid en eigen 
kracht van de minima zelf serieus neemt. De STA-teamleden geven informatie over de beschikbare 
gemeentelijke voorzieningen, begeleiden de mensen waar nodig naar loketten, en verwijzen de 
klant door naar professionele hulp als dat aan de orde is. 
 
 

6.4 Verbetering van werkprocessen en bejegening bij inkomensvoorziening en 
schuldhulpverlening: de minima betrekken 

Op het wensenlijstje voor de toekomstige lokale sociale agenda zijn verbetering van de schuldhulp-
verlening en de bejegening bij inkomensvoorzieningen nadrukkelijk aanwezig. Daarom raden wij de 
gemeente Eindhoven aan daar extra aandacht aan te besteden. Voor het veld zijn dat belangrijke 
ijkpunten. De complexiteit van de regelgeving, maar ook de bejegening van de minima door de 
uitvoerende ambtenaren die ze hierin wegwijs zouden moeten maken, lijken ons punten van zorg, 
zowel bij de inkomensvoorzieningen als bij de schuldhulpverlening. 
 Het SME meldt in de samenvatting van Zal het ons een zorg zijn? (2010): ‘Mensen lijken steeds 
vaker in een draaikolk van problematische schulden terecht te komen. De oorzaken zijn niet 
eenduidig, en de complexiteit lijkt toe te nemen, terwijl de hulpverlening gespecialiseerd en 
gefragmenteerd is, en mensen regelmatig tussen wal en schip raken.’  
 Om de hulpverlening te verbeteren is betrokkenheid van de minima zelf, – of hun vertegenwoor-
digers en woordvoerders -, essentieel. Uitgaande van de doelstellingen van de Wmo en Wwb, het 
stimuleren van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van kwetsbare groepen, zouden de eigen 
kracht, kennis en initiatieven van de minima veel meer gebruikt kunnen worden bij het bereiken 
van deze doelgroep. 
 Het is een uitdaging aan de gemeente Eindhoven, de eindverantwoordelijke voor de schuldhulp-
verlening en de gemeentelijke inkomensvoorzieningen, om die betrokkenheid te realiseren. De 
vertegenwoordigende raden (zoals de Wmo-Raad, de Cliëntenraad, de Ouderenraad, et cetera), de 
Armoedegezant en de maatschappelijke organisaties zouden daarbij ingezet kunnen worden. 
  Klachten over de complexiteit van het aanbod, de ‘ondoorzichtigheid’ van het systeem, en de 
bureaucratische procedures die moeten worden doorstaan om van het aanbod gebruik te maken, 
dient de gemeente serieus te nemen en constructief te behandelen. We raden de gemeente aan om 
zulke problemen niet alleen per incident op te lossen door tussenkomst van de Armoedegezant, 
maar krachtig de regie te nemen om de dienstverlening aan ‘kwetsbare burgers’ structureel te 
verbeteren. 
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Bijlage 1 Wensen voor de lokale sociale agenda 
 
 
Dit is een overzicht van de wensen voor de lokale sociale agenda, zoals die zijn genoemd door de 
verschillende categorieën respondenten. 

De regievoerders:  

 Eigen kracht. 
 Emancipatiefonds Trudo. 

De vertegenwoordigers van de minima: 

 Het wortelen van de empowerment, deze veel sterker laten terugkomen in beleid.  
 De Meedoen-lijn moet doorgezet en versterkt worden. Dus de participatielijn.  
 In stand houden wat je nu hebt. Met de huidige bezuinigingen en grotere druk van grotere 

groepen gebruikers en meer gebruik is dat op zich al een ‘nastrevenswaardig doel’. Meer is 
eigenlijk gewoon nodig, want je zult groepen hebben die een leven lang afhankelijk blijven van 
uitkeringen op minimumniveau. Ze zullen behoefte blijven hebben aan het stukje extra steun. 
Hetzelfde geldt voor de Wmo. 

 Het uitrollen van het bedrijf van de man bij woningcorporatie Trudo over de hele stad. Dat moet 
de Armoedegezant zien te bereiken. Daarvoor is zowel schuldhulpverlening als crisisinterventie 
nodig, dus het aantal fte moet verdubbeld worden. 

 De muren tussen de verschillende uitvoeringsinstanties doorbreken. 
 Rondom de minima bewegen zich steeds verschillende casemanagers, terwijl de ene niet weet 

van de ander wat hij/zij doet. Een betere regiefunctie. Er valt veel geld te verdienen om dat 
beter in beeld te krijgen. Dingen moeten niet meer dubbel gedaan worden. 

 Ik denk dat 90% van de mensen die op of onder de armoedegrens leven zich staande weet te 
houden. Dat is een geweldige prestatie en dat vergeten we te zeggen. Als je dan ziet hoeveel 
hulpverleners zich bezighouden met die andere 10%, dat moet veel beter kunnen. 

De ambtenaren (met daarachter hoe vaak iets is genoemd): 

 Afstemmen met de Armoedegezant, zij heeft een beeld over de stand van zaken, knelpunten, et 
cetera. (1x) 

 Bereiken van doelgroepen die op een andere manier te bereiken zijn (inclusief laaggeletterden). 
(1x) 

 Complexiteit van regels, voorzieningen, etc., voor juist de kwetsbare groep eenvoudiger maken. 
(1x) 

 Doorverwijzen binnen de lokale sociale kaart. (1x) 
 Eigen verantwoordelijkheid van burgers. (1x) 
 Huisvestingsproblematiek (en ook huisuitzettingen, woningtekort, etc.). (1x) 
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 Hulp aan multi-probleem huishoudens. (1x) 
 Middelen effectief inzetten. (1x) 
 Versterking van allochtone vrouwen die in armoede leven. (1x) 
 Participatie bij voorkeur door betaalde arbeid. (1x) 
 Schuldhulpverlening doorzichtig en toegankelijker maken. (1x) 
 Wijkenaanpak. (1x) 
 Armoede lijkt/is overdraagbaar van generatie op generatie. Het doorbreken van die cyclus. (1x) 
 Bejegening van cliënten moet beter. (1x) 
 Meer eenvoud in vrijstellingen en extra middelen. (1x) 
 Gebruik maken van elkaars kennis. (1x) 
 Schuldenproblematiek (gezamenlijke aanpak eventueel i.s.m. financiële ondernemers). (1x) 
 Schuldhulpverlening. (1x) 
 Veel meer gebruik maken van de eigen kracht en trots van mensen: hun eigen sociale kring, 

eigen competenties, zelf kiezen. In plaats van slachtoffer moeten mensen weer leading kunnen 
worden. (1x) 

 Verbetering van interne processen en samenwerking bij de gemeente (en andere organisaties). 
(1x) 

 Visieontwikkeling t.a.v. participatie (anders dan ‘iedereen aan het werk’). (1x) 
 Burgers actief betrekken bij het oplossen van het armoedevraagstuk. (1x) 
 Hoe kunnen we preventie en vernieuwing een boost geven, ondanks al de bezuinigingen die 

eraan komen? (1x) 
 Betere jeugdzorg. (1x) 
 Het monitoren van maatschappelijke effecten van beleidsinspanningen. (1x) 
 Ontregeling naar een menselijke verhouding van regel en noodzaak. (1x) 
 Participatie op wijkniveau. (1x) 
 Werkgelegenheid (de crisis leidt tot meer armoedeval). (1x) 

De medewerkers van maatschappelijke organisaties (met daarachter hoe vaak iets is 
genoemd): 

 Aanpak van de armoedebestrijding per gebied. (1x) 
 Bestrijding van de sociale uitsluiting van kinderen. (1x) 
 Bevorderen van de zelfredzaamheid/ leren omgaan met de persoonlijke administratie. (1x) 
 Het bieden van toekomstperspectief: werk, een woning, et cetera. (1x) 
 Budgetteringstrainingen voor jongeren op school en sociaal maatschappelijk werk. (1x) 
 Crisisinterventie bij schulden: nauwe samenwerking van de gemeente (SDV) met woningcorpora-

ties; zie het evaluatierapport met filmpje van Kurion, adviseur van het woonbedrijf. (1x) 
 Financiële opvoeding. (1x) 
 Gastvrijheid (bejegening, mensen moeten zich welkom voelen). (1x) 
 Handhaven dan wel verbeteren van het minimabeleid (‘zij zijn niet de oorzaak van de krediet-

crisis’) (1x). 
 Hoe kan men beter samenwerken zonder dat er veel vergaderd wordt? (1x) 
 Illegaal verblijf van vreemdelingen. (1x) 
 Beter beleid voor de jeugd.(1x) 
 Beter beleid voor de minima. (1x) 
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 Preventie op financieel-huishoudelijk gebied, de doelgroep financieel slimmer maken. (1x) 
 Aanpak van het probleem omtrent de dak- en thuisloze inwoners van Eindhoven uit de ex-

Oostbloklanden. (1x) 
 Redenen waarom mensen arm zijn zonder een oordeel over hen klaar te hebben. (1x) 
 Samenwerking. (1x) 
 Scholing. (1x) 
 Scholing van iedereen die met armoede en psychiatrie te maken heeft. (1x) 
 Betere schuldhulpverlening. (1x) 
 Snel en effectief toegang tot hulp (financieel en/of materieel). (1x) 
 Sociale kaart. (1x) 
 verbeteren van de schuld- hulpverlening. (1x) 
 Voorkomen van huurachterstand. (1x) 
 Welke fricties komt de Armoedegezant tegen? (1x) 
 Werkgelegenheidsontwikkeling op regionale arbeidsmarkt voor doelgroep. (1x) 
 Activerend beleid. (1x) 
 Budgetteringscoaches voor/trainingen aan het sociaal-maatschappelijk werk. (1x) 
 Duidelijkheid van aanbieders op de markt. (1x) 
 Eén ‘overall’ eigenaar per cliënt. (1x) 
 Gezondheidsbevorderend gedrag aanleren en dit ook belonen. (1x) 
 Meer/betere huisvesting. (1x) 
 Inzet en ondersteuning van ervaringsdeskundigen. (1x) 
 Loketmedewerkers moeten mensen beter bevragen om zodoende achter de werkelijke vraag te 

komen. En mensen moeten in een spreekkamertje hun verhaal kunnen doen. Echt naar mensen 
luisteren lost al een deel van het probleem op. (1x) 

 Niet iedereen is geschikt voor de arbeidsmarkt. (1x) 
 Ouderen en eenzaamheid. (1x) 
 Samen verantwoordelijk zijn. (1x) 
 Schuldenproblematiek efficiënter aanpakken, de doelgroep empoweren. (1x) 
 Schuldhulp verlangt ook inzet van de hulpbehoevende zelf. (1x) 
 Sociale activering in de buurt/vrijwilligerswerk. (1x) 
 Verbeter de regie over de individuele casus, continuïteit van de probleemeigenaar, coördinatie. 

(1x) 
 Waar liggen hier de oplossingen tussen de verschillende instanties? (1x) 
 Armoedeval, de problematiek van de werkende arme. (1x) 
 Het belonen van inspanningen van jongeren bij het wel willen maar geen kans krijgen. (1x) 
 Gesloten cirkel bij de hulpverlening / regiefunctie. (1x) 
 Het effect van druk uitoefenen op mensen die buiten het arbeidproces staan. (1x) 
 Hoe kan het ambtenarenapparaat vooral ‘menselijk’ te werk gaan? (1x) 
 Ondersteuning van eigen initiatieven van kwetsbare burgers met psychische problematiek. (1x) 
 Sociale uitsluiting uitbannen. (1x) 
 Voorlichting. (1x) 
 Vrijwilligers. (1x) 
 Zelfredzaamheid. (1x)
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Bijlage 2  Over het onderzoek in Eindhoven 
 
 
Het Verwey-Jonker Instituut heeft gebruik gemaakt van kwalitatieve en kwantitatieve bronnen en 
methoden. Wij hebben: 
 bestaand, onafhankelijk onderzoek over de gemeente geanalyseerd (waaronder CBS statistie-

ken); 
 relevante beleidsdocumenten bestudeerd; 
 interviews gehouden met de drie belangrijkste spelers in de gemeente Eindhoven op het gebied 

van armoede en sociale uitsluiting (regievoerders); 
 interviews gehouden met drie vertegenwoordigers van minima in Eindhoven; 
 een digitale enquête gehouden onder ambtenaren en medewerkers van maatschappelijke 

organisaties. 

Over de enquête 

Methode 
Aan 39 gemeenteambtenaren en 142 medewerkers van maatschappelijke organisaties die betrokken 
zijn bij het bestrijden van armoede en sociale uitsluiting in Eindhoven is via e-mail een uitnodiging 
verstuurd voor deelname aan het onderzoek naar samenwerking op dit gebied. De lijst met 
organisaties en e-mailadressen is door de gemeente Eindhoven en de Armoedegezant samengesteld. 
 
Via een link in de uitnodigingsmail kwamen de respondenten terecht bij een vragenlijst. De 
vragenlijst bestond voor de deelnemers van maatschappelijke organisaties uit 29 vragen en voor de 
gemeenteambtenaren uit 34 vragen. De vragenlijst kon online worden ingevuld. Als eerste werd een 
korte introductie gegeven op het Europees jaar ter bestrijding van armoede en sociale uitsluiting, 
op de deelname van de gemeente Eindhoven aan de Stedenestafette en op het onderzoek. Hierna 
konden de respondenten beginnen met het beantwoorden van de vragen. Aan de organisaties en 
gemeenteambtenaren is na een week een herinnering verstuurd. 
 De gemeente kreeg de mogelijkheid om in de enquête drie vragen naar keuze te stellen. 
In Eindhoven luidden die vragen: 
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1. Welke organisaties die zich in Eindhoven bezighouden met armoede en participatie, maken 
gebruik van de eigen individuele kracht van minima? Hoe doen zij dat? En hoe succesvol is 
deze benadering volgens u? 

 
Organisatie  Hoe   Kruis aan hoe succesvol 
 

  Zeer succesvol Succes Geen succes 

Naam Aanpak    

     

     

     

 
2. Zelfhulpgroepen zijn een beproefd concept in bijvoorbeeld de geestelijke gezondheids-
zorg. Bij welke activiteiten in het kader van armoedebestrijding en participatiebevordering 
lijkt de vorming van zelfhulpgroepen u een goed idee? Kruis hieronder uw ideeën aan a.u.b., 
meerdere opties zijn mogelijk. 
 
o Bij geen enkele activiteit/dienst 
o Bij administratie en beheer van financiën, nl. ……. 
o Bij het zoeken naar betaald werk, nl. ….. 
o Bij het zoeken naar vrijwilligerswerk 
o Bij de zorg voor kinderen, nl. …. 
o Bij het op orde krijgen van de huishouding, nl. … 
o Bij het ondernemen van creatieve activiteiten 
o Om meer te bewegen of aan sport te doen  
o Om tot cultuurbezoek te komen 
o Om het eigen sociale netwerk te vergroten 
o Anders, nl. ….. 
 
3. Als uw afdeling of organisatie dienstverlening of activiteiten voor minima organiseert, is 
het dan wenselijk om de cliënten en/of hun sociale netwerk daar meer bij te betrekken? 
 
o Wij organiseren geen activiteiten of dienstverlening aan minima 
o Ja, het is wenselijk om de cliënten daar meer bij te betrekken 
o Ja, het is wenselijk om het sociale netwerk (van de cliënten) daar meer bij te betrekken 
o Ja, het is wenselijk om de cliënten en hun sociale netwerk daar meer bij te betrekken 
o Nee, het is niet wenselijk om de cliënten of hun sociale netwerk daar meer bij te  

betrekken. 
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Resultaten 
In totaal hebben 36 medewerkers van maatschappelijke organisaties en 16 gemeenteambtenaren de 
vragenlijst ingevuld. Deelnemers die minder dan de helft van de vragen hebben beantwoord zijn 
hierbij niet meegerekend. De medewerkers van de maatschappelijke organisaties zijn in dienst bij 
27 verschillende organisaties. Vijf beleidsambtenaren van de gemeente zijn werkzaam bij de 
afdeling Welzijn, drie bij de afdeling Gebiedsontwikkeling, twee bij de afdeling Sociale za-
ken/Sociale dienst/Afdeling Werk en Inkomen, één bij de afdeling Wmo, één bij de afdeling Zorg & 
Welzijn, één bij Arbeidsmarktbeleid, één bij Communicatie, één bij Preventie en Armoedebeleid en 
één bij de Front offices Inkomensondersteuning en de Wmo. Wanneer het gaat om het bestrijden 
van armoede en sociale uitsluiting, zijn zes ambtenaren betrokken bij de formulering van het beleid 
en zes ambtenaren bij het bewaken van de uitvoering van het geformuleerde beleid. In de 
onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van het aantal deelnemers per type organisatie. 

Deelnemers aan de digitale enquête 

Type organisatie Aantal deelnemers 

Gemeente 16 

Professionele organisatie voornamelijk actief op het gebied van zorg 6 

Professionele organisatie voornamelijk actief op het gebied van welzijn 3 

Professionele organisatie voornamelijk actief op het gebied van financiën 1 

Religieuze organisatie (bijv. kerkelijke organisatie of moskee) 3 

Vrijwilligersorganisatie 8 

Belangenorganisatie voor minima 2 

Ander type organisatie 13 

Totaal aantal deelnemers 52 

Onder ‘ander type organisatie’ valt bijvoorbeeld een professionele organisatie die voornamelijk 
actief is op het gebied van wonen. 
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