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Samenvatting

Armoede is niet alleen een financieel probleem maar hangt samen met 
problemen op andere leefgebieden. De gemeente Katwijk wil samen met haar 
inwoners en stakeholders aan de slag om armoede op een integrale en preven-
tieve manier aan te pakken.

 Het Verwey-Jonker Instituut heeft een (participatief) onderzoek uitgevoerd 
naar hoe deze aanpak het beste vorm kan krijgen. Een belangrijk onderdeel van 
het onderzoek zijn de dialoogbijeenkomsten waarin inwoners en stakeholders 
met elkaar in gesprek zijn gegaan over de armoedeaanpak. 

In dit onderzoek geven we antwoord op de volgende twee hoofdvragen: 1. Hoe 
ziet (de uitvoering van) het huidige armoedebeleid in Katwijk eruit en wat moet 
daarvan worden behouden? En 2. Waar kan het huidige aanbod worden verbe-
terd of waar liggen kansen om extra op in te zetten op een wijze die passend 
is voor de situatie in Katwijk? Hierbij staan de belevingen van de stakeholders 
en de inwoners van de gemeente Katwijk centraal.

Dit onderzoek maakt deel uit van een groter geheel. De gemeente Katwijk heeft 
een kwantitatief onderzoek uitgevoerd naar de grootte en samenstelling van 
de minimapopulatie in de gemeente Katwijk en de diverse regelingen binnen 
de gemeente voor deze doelgroep. Daarnaast heeft de gemeente een enquête 
uitgezet onder inwoners met vragen die gericht zijn op de bekendheid en het 
gebruik van de regelingen. 

Het onderzoek dat is uitgevoerd door het Verwey-Jonker Instituut bestaat uit de 
volgende onderdelen: start- en documentenanalyse (overzicht van beleidskader, 
belangrijkste regelingen en stakeholders), deskresearch naar elf regelingen o.a. 
gericht op preventie/vroegsignalering en een casusonderzoek naar werkzame 
bestanddelen van preventieve en integrale aanpakken in drie casusgemeenten. 
Het participatieve traject bestaat uit een startbijeenkomst met beleidsmakers, 
dialoogbijeenkomsten met stakeholders en inwoners, telefonische intervie-
wgesprekken1 met inwoners/ervaringsdeskundigen en een slotbijeenkomst. 

Inwoners en stakeholders zien uiteenlopende signalen van inwoners die in 
armoede leven. De groep inwoners die in armoede leeft, is divers en door 
Covid-19 worden nieuwe groepen kwetsbaar. Armoede heeft veel impact op het 
leven van de inwoners. Het ligt daarbij ook niet in de Katwijkse aard om hulp 
te vragen, men lost problemen graag zelf op, waardoor de (armoede)proble-
matiek escaleert.

De huidige uitvoering van de armoedeaanpak ziet er op het eerste gezicht veel-
belovend uit. Veel stakeholders zijn reeds betrokken bij de armoedeaanpak en 
werken samen. Eveneens is in Katwijk een ruim aanbod aan voorzieningen en 
regelingen voor een diverse groep inwoners die in armoede leeft. Tegelijkertijd 
is er nog een aantal verbeterpunten. Stakeholders geven aan nog geen (goed) 
beeld van het huidige armoedebeleid te hebben. Volgens hen bestaat het beleid 
nog teveel uit losse eindjes. In de praktijk blijkt de uitvoering nog gefragmen-
teerd. Stakeholders hebben bijvoorbeeld nog geen goed beeld van de ondersteu-
ning en hulp in Katwijk, nog te weinig wordt er gesignaleerd en doorverwezen 
en de regie op de uitvoering wordt gemist. 

1 Door de corona-maatregelen is de dialoogbijeenkomsten met inwoners en ervaringsdeskundigen 
vervangen door telefonische interviewgesprekken. 
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Ook blijkt uit het onderzoek dat de bekendheid en het bereik van de regelingen 
voor aanpak van armoede bij inwoners nog wisselt. Dit onderzoek geeft zicht 
op de veelheid aan wensen, ambities en bijbehorende acties ten aanzien van 
de toekomstige armoedeaanpak. 

In dit onderzoek worden aanbevelingen gedaan om de armoedeaanpak te 
versterken en uit te breiden. 

 z Opstellen én uitvoeren visie en ambitie document. In dit document komen 
de belangrijkste kaders en pijlers van de armoedeaanpak te staan, met 
als basis de opgehaalde ambities en wensen en bijbehorende acties. De 
gemeente neemt een duidelijke regierol en draagt een heldere en geza-
menlijke visie uit.

 z Ontwikkelen sociale kaart en/of platform. Een sociale kaart kan bijvoor-
beeld in één oogopslag een overzicht bieden van de organisaties, taken en 
verantwoordelijkheden zodat stakeholders elkaar gemakkelijker kunnen 
vinden. Hier kunnen ook ‘nieuwe’ stakeholders meteen bij betrokken 
worden. Via een platform kan ingezet worden op het daadwerkelijk samen-
werken én actie ondernemen.

 z Meer doen om schulden te voorkomen, bijvoorbeeld door vroegsignale-
ring waarin de gemeente de focus legt op preventie en vroegsignalering.

 � Investeren in het wijkteam.
 � Doorbreken van de Katwijkse cultuur door armoede een gezicht te 

geven (bv. vergroten van bewustzijn ‘dat het iedereen kan overkomen’). 
Dit kan bijvoorbeeld door nieuwsberichten of verhalen van ervarings-
deskundigen in de lokale krant, in tijdschriften (armoedeglossy), of 
door een speciale campagne. 

 � Inwoners actief op zoeken en rolmodellen en sleutelfiguren inzetten.
 � Vergroten van de kennis en vaardigheden van stakeholders om armoede 

te signaleren en bespreekbaar te maken. Bijvoorbeeld door het facili-
teren van cursussen/workshops of (netwerk)bijeenkomsten om met 
elkaar in gesprek te gaan over armoede.

 � Convenant Vroegsignalering met duidelijke afspraken hoe te signaleren 
en door te verwijzen.

 � Het vergroten van de bekendheid van de regelingen/voorzieningen 
(waarvan ook het immateriële aanbod) via een infographic/stroom-
schema en door het investeren in mond-tot-mond reclame. Ook is het 
belangrijk om heldere kaders te geven: wanneer komt iemand wel of niet 
in aanmerking voor een regeling? Daarnaast het proces van aanvragen 
eenvoudiger maken zodat de regelingen toegankelijker worden. Dit 
kan bijvoorbeeld door heldere instructies te geven, waarin eenvoudig 
taalgebruik en pictogrammen worden gebruikt. En door minder bewijs-
stukken te vragen bij het indienen van een verzoek. 

 � Aanvullend onderzoek kan meer zicht geven op de doelgroep die in 
armoede leeft zodat het aanbod beter aansluit bij hun leefwereld. Met 
actiegericht onderzoek kunnen vervolgstappen worden gezet waarbij 
de ambities, wensen en acties van de stakeholders en inwoners in de 
praktijk worden geïmplementeerd. Onderdeel hiervan kan zijn het 
blijven evalueren, monitoren en leren van elkaar.
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