
Armoedepact 
Almelo 
Van kwetsbaar naar weerbaar! 



I ARMOEDE RAAKT ONS ALLEMAAL 

Armoede heeft vele gezichten. Geen geld. Gezondheidsproblemen. Geen of weinig 

sociale contacten. Allemaal aspecten die ervoor zorgen dat mensen soms niet mee 

kunnen doen in onze samenleving. We doen er al veel aan om dat tegen te gaan. Maar 

het is niet genoeg: er staan nog steeds te veel mensen aan de zijlijn. Daar willen we wat 

aan doen. I 

Wie in armoede leeft heeft daar zelden bewust voor gekozen. 

We moeten ons dat goed realiseren. Het kan in principe 

iedereen overkomen, omdat we onze baan verliezen, omdat 

onze partner komt te overlijden, omdat we arbeidsongeschikt 

zijn geraakt of omdat we kind zijn in een arm gezin. 

Natuurlijk, bij het begrip armoede hebben we in ons land niet 

dezelfde beelden die we hebben van armoede in derde wereld 

landen. We zijn een rijk land met goede voorzieningen. Welligt 

sociale uitsluiting in ons land en in onze stad op de loer, juist bij mensen die moeten 

rondkomen van een laag inkomen. Zij zijn kwetsbaar in onze samenleving. 

Meedoen is moeilijk als je alle energie nodig hebt om te overleven. Er is dan weinig 

energie om (weer) een zelfstandig bestaan op te bouwen. We zien dat kinderen uit arme 

gezinnen minder vaak meedoen aan activiteiten op het gebied van sport of cultuur, en 

vaker achterblijven in hun ontwikkeling op school. We zien ook dat arme mensen soms 

in een negatieve spiraal terecht komen. Dat schulden zich opbouwen. Dat problemen 

zich opstapelen en van generatie op generatie overgaan. Dat gaat ons allemaal aan. 

I WE HEBBEN VEEL TE BIEDEN 

We hebben veel te bieden, als samenleving en vanuit onze organisaties. Er zijn kansen 

op een beter leven en een beweging van kwetsbaar naar weerbaar. Er is een breed en 

goed aanbod van regelingen en diensten waar mensen gebruik van kunnen maken. Toch 

weten mensen ons niet altijd te vinden. Of ze vinden het te ingewikkeld om iets aan te 

vragen. En mensen die weinig geld hebben, praten daar liever niet over . 
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Wij hebben dagelijks contact met mensen. Wij zien veel, weten bij welke mensen het 

niet zo goed gaat en wat de problemen zijn. Toch kennen wij elkaar soms nog niet goed 

genoeg. Zo kan het gebeuren dat we als ene organisatie iets zien dat we niet zelf kunnen 

oplossen, terwijl een andere organisatie daar juist wel een oplossing kan bieden. Signaal 

en oplossing komen dan niet altijd bij elkaar. Daar is nog veel te winnen. 

In Almelo hebben ongeveer 5.600 huishoudens een inkomen 

beneden 115% van het wettelijk sociaal minimum. In een 

kwart van die huishoudens is sprake van kinderen. En in meer 

dan een derde van deze huishoudens gaat het om ouderen 

boven de 65 jaar. 

I SAMEN ZIJN WE STERKER 

Armoede raakt ons allemaal. In de afgelopen periode zijn we met elkaar in gesprek 

gegaan rondom het thema 'Armoede in Almelo'. We hebben elkaar beter leren kennen 

en daarvan veel geleerd. We hebben raakvlakken, blinde vlekken en oplossingen 

ontdekt die we als organisaties afzonderlijk niet snel in beeld zouden krijgen. 

We hebben geconstateerd dat er verbeteringen mogelijk zijn, onder andere in het 

samenspel tussen onze organisaties. Samen zijn we sterker en door samenspel kunnen 

we een veel grotere impuls geven aan het voorkomen en bestrijden van armoede dan 

door de optelsom van onze afzonderlijke activiteiten. Dat is in het belang van de mensen 

waar het om gaat, in het belang van de samenleving, maar ook in ons eigen belang. 

We kunnen en willen het niet alleen doen. We willen een voorbeeld zijn, in Almelo en 

daarbuiten en een maatschappelijke beweging op gang brengen die tot deelname 

uitnodigt en waarin mensen en organisaties de ruimte en de mogelijkheden hebben om 

hun onderlinge solidariteit te tonen. Een beweging waaraan we ons verbonden voelen 

en waaruit nieuwe perspectieven ontstaan, voor ons allemaal. 
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NAAR EEN KRACHTIG ACTIEPROGRAMMA 

Als Almelose organisaties gaan we aan de slag met het opzetten en uitvoeren van een 

gezamenlijk Actieprogramma gericht op de voorkoming en bestrijding van armoede. Dat 

programma krijgt het karakter van een 'open bron'. Iedereen kan er in principe aan 

meedoen. 

Het programma wordt een paraplu voor een rijk en kleurrijk palet van initiatieven, 

genomen door mensen en organisaties. Initiatieven die we een voedingsbodem, ruimte 

en - waar nodig en gewenst - ondersteuning bieden. 

Ons actieprogramma richten we in langs 5 pijlers: 

PIJLER 1: KENNEN EN GEKEND WORDEN 

Problemen en oplossingen ontmoeten elkaar niet vanzelfsprekend. Bijvoorbeeld een 

kind dat op een basisschool dagen achtereen met dezelfde 

kleren op school komt. Of een gezin dat de huur of de 

energierekening niet meer kan betalen. Inzicht in elkaars 

dienstverlening, elkaar kennen en weten te vinden, 

eenvoudige procedures, verhalen vertellen over wat goed gaat 

en waar dilemma's spelen, inzicht in de cijfers bieden, het 

organiseren van intervisie, het opzetten van een schakelpunt 

en stroomlijnen van signalering zijn onze acties. 

Mensen hebben soms hulp nodig om hun budget goed te beheersen. Veel mensen 

vinden dat moeilijk. Voorlichting, budgetadvies, training, coaching zijn hier belangrijke 

instrumenten. Voorbeelden van acties zijn het geven van voorlichting over mogelijke 

ondersteuning, inzetten van budgettrainingen voor jongeren en het geven van 

voorlichting over woonlasten, energiekosten en besparingsmogelijkheden. 

PIJLER 2: LIEVER VOORKOMEN DAN GENEZEN 



• 

PIJLER 3: AANVAL OP DE UITVAL 

Soms is de situatie ernstig. Mensen waarbij de problemen zich steeds verder opstapelen 

of al opgestapeld hebben. Mensen verzorgen zichzelf niet meer, hun kinderen niet meer 

en hun huis niet meer. Zij verliezen contact en vormen een risico voor zichzelf, voor hun 

kinderen en voor hun omgeving. Vaak zijn verschillende maatschappelijke organisaties 

betrokken. Cruciaal is dat er in die situaties een kartrekker is en dat er onder zijn/haar 

aanvoering doelgericht wordt gewerkt aan oplossingen. Aan die gecoördineerde aanpak 

gaan we gestalte geven. 

PIJLER 4: OP EIGEN BENEN STAAN 

Zelf in het inkomen voorzien. Het is een belangrijke stap op weg naar zelfstandigheid. 

Mensen worden minder afhankelijk van ondersteuning vanuit de overheid en 

maatschappelijke organisaties. Het biedt kansen op toename van zelfvertrouwen, 

doorbreking van negatieve spiraal en voorkomt overdracht van armoede van generatie 

op generatie. Onze acties richten zich op het versterken van onderwijsprogramma's voor 

jong en oud en de verdere ontwikkeling van het Almelose arbeidsmarktbeleid. 

PIJLER 5: AANBOREN VAN MAATSCHAPPELIJKE BETROKKENHEID 

Wij hoeven het niet alleen te doen en we kunnen het niet alleen. Veel mensen, 

verenigingen, bedrijven en andere organisaties in de samenleving zetten hun talenten 

graag in voor een ander. Naast een baan, studie of als nuttige tijdsbesteding van vut of 

pensioen. Ook een deel van de doelgroep zelf zet zich graag voor 

een ander. Samen staan we sterkerl 

Het benutten van dat potentieel biedt kansen op bredere 

betrokkenheid in de samenleving. We kunnen meer mogelijk 

maken. Mogelijke acties zijn het opzetten van een buddieproject, 

het organiseren van sponsorschap. het verlagen van drempels 

voor deelname aan sport en cultuur,initiatieven in wijken en 

buurten en het betrekken van boegbeelden en rolmodellen. 



I HET BEGIN VAN MEER EN BETER 

Dit Armoedepact Almelo is in een korte tijd tot stand gekomen. We hebben elkaar 

gevonden, we zijn bereid om ons extra in te zetten en een impuls te geven aan het 

voorkomen en bestrijden van armoede in onze stad. We zetten samen een 

actieprogramma op en gaan dat actieprogramma samen uitvoeren. Een kleine stap? 

Misschien, maar wel een heel belangrijke stap, met hopelijk grote gevolgen. 

Dit Armoedepact is eerder een begindocument dan een slotakkoord. Het is een 

hefboom naar meer, naar beter. Dit Armoedepact blijft niet van ons alleen. Wie zich wil 

inzetten en wil aansluiten is van harte welkoml Het is geen statisch geheel. We 

nodigen andere organisaties uit om met ons mee te doen. 

Dit Armoedepact is geen vrijblijvende zaak. De komende periode gaan we 

samen aan de slag met de pijlers die we samen benoemd hebben. We 

willen allemaal dat onze inspanningen resultaat hebben. Die resultaten laten 

zich nu misschien nog moeilijk uitdrukken in cijfers. We hebben vertrouwen, tijd en 

ruimte nodig om de initiatieven tot bloei te laten komen. Aan de hand van ons 

Actieprogramma houden we de vinger aan de pols, laten we zien wat we doen en zorgen 

we voor continue vernieuwing en verbetering. 

I ARMOEDEPACT ALMELO 

Overwegende, 

• dat te veel inwoners van Almelo onvoldoende kunnen meedoen aan de 

samenleving als gevolg van een laag inkomen; 

• dat we veel te bieden hebben vanuit onze organisaties, maar dat we die kracht 

nog beter kunnen benutten; 

• dat we samen sterker zijn dan door de optelsom van onze afzonderlijke 

activiteiten. 

• Dat we die kracht willen inzetten, in het belang van de mensen waar het om 

gaat, de samenleving en in ons eigen belang . 
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Wij, de ondertekenaars van het Armoedepact Almelo, willen een impuls geven aan de 

voorkoming en bestrijding van armoede in Almelo, langs de volgende pijlers: 

L: Kennen en gekend worden 

r. liever voorkomen dan genezen 

r_' Aanval op de uitval 

Op eigen benen staan 

Aanboren van maatschappelijke betrokkenheid 

Dit armoedepact blijft niet bij intenties. Samen stellen wij een programma op waaraan 

we ons zullen verbinden en waaraan we samen uitvoering geven. Dit 'Actieprogramma 

Armoedepact Almelo' presenteren wij in 2009 aan de Almelose bevolking. 

+ + Gemeente + t •• Almelo 
Gemeente Almelo 

Mevrouw J.M.M. Kuik-Verweg 

Wethouder Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

::::7ekening :=::~_: ß==---_~ _ 

/ 
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WONEN 

Almelose Woningstichting Beter Wonen 

De heer P.R. A. van der Hout 

Directeur-bestuurder 

Datum 

Handtekening 

J_... Stadsbank 
Oost Nederland ="""1 

Stadsbank Oost Nederland 

De heer A.A. de Jong 

Directeur 

Datum 

Handtekening 
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Stiel 

GGD Regio Twente 

De heer drs.Th.NJ. van Rijmenam 

Directeur 

Datum 

Maatschappelijk Werk 
~ Noord West Twente 

Handtekening 

AveleijnSDT 

De heer M.A. T. M. Klaas 

Datum 

8eschermingsbewind Oost Nederland 

De heer G.H. Jaspers Faijer 

Algemeen Directeur 

::::~ekening ::::::jIlkZ_~ 
Maatschappelijk Werk Noord West Twente 

Mevrouw A. M. J. B. Gerritsen 

Directeur 

Almelo Sociaal 

De heer A. Hempenius 

Coördinator 

Datum 

Handtekening 
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Senior adviseur 

Variya 

De heer E.P.A.W Prick 

mOa1schappeUike 
önM~kkeling en inlêgrotie 

Datum 

Handtekening 

COGAS COGAS 

De heer mr. W. van der Werff 

Directiesecretaris 

Datum 

, 
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Handtekening 

SCOOP 

Mevrouw A.C.J. Engles 

Directeur-bestuuder , 

Datum . .l.K .... w.ii ... {ß(jf" 
Handtekening . 

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Almelo 

De heer H.l Gerichhausen 

Openbaar 
Primair 
Onderwijs 
Almelo Algemeen directeur 

Datum 

De heer drs. K. Pit 

Directeur-bestuurder /J 

Datum 
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, . menz,s 
Menzis Zorg en Inkomen 

Mevrouw F. Zitter 

Senior accountmanager 

Datum 

Handtekening 

Bureau Jeugdzorg Overijssel 

De heer drs. J. Rolleman 
.' (.. fltl ~ r A:< 

Jeugq g .: 
veri.J,~sel 

- .. - .. _ . 



Toevoeging armoedepact Almelo 

7 juli 2010 

De partners in het armoedepact leveren een concrete bijdrage aan het verbeteren van 

het toekomstperspectief en de leefsituatie van inwoners in Almelo die met een laag 

inkomen moeten rondkomen. 

Vanuit het Armoedepact Almelo worden op dit moment de volgende drie prioriteiten 

beleidsmatig gehanteerd: 

• Prioriteit 1: kinderen kansen bieden 

Centraal stellen van kinderen in arme gezinnen in de aanpak van armoede. Dat wil 

zeggen inzetten om overerving van armoede te doorbreken door kinderen kansen te 

bieden op deelname aan maatschappelijke activiteiten op het gebied van opleiding, 

sport of cultuur. En daar waar problemen zich opstapelen gezinnen coachen, zodat 

kinderen daarvan zo min mogelijk de dupe worden . 

• Prioriteit 2: grip op de knip 

Financiële stabiliteit is van het grootste belang voor deelname van mensen aan de 

maatschappij. In de eerste plaats voorkomen dat mensen in de financiële problemen 

geraken. En als financiële problemen zich dan toch voordoen, dan krachtige 

schuldhulpverlening inzetten, die oplossingen biedt en de kans op herhaling verkleind. 

Met deze preventieve aanpak ook de oplopende kosten van schuldbemiddeling 

beperken . 

• Prioriteit 3: verleiden en verbinden 

Armoede is een probleem dat ons allemaal raakt. Het is ook een probleem dat complex 

is en dat niet vanuit één of enkele invalshoeken kan worden opgelost. Het is belangrijk 

dat mensen uit de doelgroep zelf, maar bijvoorbeeld ook werkgevers, verenigingen en 

andere partijen betrokken zijn bij het bedenken en uitvoeren van oplossingen. Iedereen 

kan een steentje bijdragen. 



De partners overwegen, 

• dat te veel inwoners van Almelo onvoldoende kunnen meedoen aan de 

samenleving als gevolg van een laag inkomen; 

• dat de partners veel te bieden hebben vanuit hun organlsatles, maar dat we die 

kracht nog beter kunnen benutten; 

• dat partners samen sterker zijn dan door de optelsom van de afzonderlijke 

activiteiten; 

• dat partners die kracht willen inzetten, in het belang van de mensen waar het 

om gaat, de samenleving en in hun eigen belang. 

De partners spreken uit, 

• dat hun organisatie bereid en beschikbaar wil zijn om invulling te geven aan het 

lokaal armoedebeleid en concreet een bijdrage willeveren aan het voorkomen 

en bestrijden van armoede in Almelo. 

De partners onderschrijven en verbinden zich met het armoedepact en geven wij 

samen uitvoering aan de prioriteiten: 

• Kinderen kansen bieden 
• Grip op de knip 
• Verleiden en verbinden 

Rabobank Noord Twente 

De heer F. Hütte 

Rabobank 
Manager Coöporatie en n-r 

Datum f(:j : -:? % ,....._.,_..,_____ 
Handtekening . 

mijande 
wonen 

Mijande Wonen 

De heer P .GJ. Zuithof 

Directeur-bestuurder Mit 
Datum J:.i-------J:---:70 I. o 
Handtekening 
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RegionaalOndernemers Contact S2B 

De heer H. Hammink 

Energiek Almelo 

De heer H. Hammink 

Voorzitter 

Datum 

.. ~ . 
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ENERGIEKAU\4ElO 
i no o v e r an in fl raktijk Handtekening 

Voorzitter 
Rocsea Datum 

Handtekening 
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Roe van Twente 
y 

Roe van Twente 
De heer drs. H. Zomer 

Directeur College voor Educatie 

EZRA Foundation 

Mevrouw S.R. pattipeiluhu-David Richard 

Voorzitter 

Datum 26}.9f1)J1t·p 
Handtekening A.· .. t!ri.11.· 
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Stichting De Boodschappenmand 

Bestuurslid 

Datum 

Stichting Voedselbank Almelo 

De heer H. Zielhuis 

Voorzitter 

Datum r-l0-2011. vy·):· .... ·· .. · Handtekening 



Politie Twente 

De heer H.J. Gottema~ 

plv. clusterchef, JUSter Noord ti 
Datum 21-11-2012. 

LITlE p 

Handtek 

Stichting Belastingservice Particulieren 

Mevrouw A. van Oriel BelaStingservicelp _,,: I" 7F a. uCU reren 
ha.cc..lr meer geZeL cüt: ,,~~tJ (W.;fuJifte,J 

Directeur 

Datum 

Handtekening 

Leger des Heils welzijns- en gezondheids 
zorg Overijssel 

• .. De heer D. J. van den Hoek 

Directeur 

Dimence 

Mevrouw M. Stender 

Circuitmanager langerdurende behandeling 

en zorg (LBZ), Volwassenen en Perspectief 

Datum ~-11-2012 . . ' ~d-e 
HandtekeningL ....... 
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Jarabee • '-' Jarabee 
versterkt 

De heer. G. Teunissen 

Voorzitter Raad van Bestuur 

Datum 11-12--2012. 
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De Slinger 

De heer H. Ganseman 

t 
DE SLINGER 

Voorzitter 

Datum 

LifeCenter 

De heer M. van Zuthem 

LIFECENTER Voorzitter 

community - connection - coffee Datum 

Handtekeni 

De Bibliotheek Almelo 

De heer GJ. Sweep 

Directeur 

Datum 

Handtekening de Bibliotheek 
Almelo 

Stichting Present Almelo 

Mevrouw l. Verloop en mevrouw R. Dam 

Algemeen coördinatoren 

Datum 

Handtekening 

Handtekening 
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ZorgAccent 

De heer F. Vuurboom MA 

Directeur Thuiszorg 
Denkt in mogelijkheden 

Datum 

Handtekening 
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SchuJdHulp' "!J 
MQQtJe,~ 

almelo 

Sportbedrijf Almelo 

De heer H.P. Busscher 

Directeur 

KnipOog 

Mevrouw l. Storteboom-Reimerink 

Directeur 

Datum 

De heer J. Nijmeijer 

Voorzitter 

Datum 

Handtekening 



• • • e Thuisteam Twente •••• • • • 
Manager 

Datum 

Ambiq 

De heer W. de Jong 

Directeur Regio Twente 

Datum 

Ha ndtekening 

Stichting Jeugdfonds 

De heer A. Sjoers 

Voorzitter 

Datum 

Handtekening 



RIBW Groep Overijssel 

Mevrouw M. de Munnik 

Begeleider 

Datum 

Handtekenlng-cf ............. ~~';'.". 

GENOOTSCHAP 

Apostolisch Genootschap 

De heer C. Barth 

Waarnemend voorganger 

Datum 02-}2-2015 ~ 

Handtekening ... . .. R5(t.J::!.\ .. :.;_.;- plaats voor religieus-humanistische zingeving 

hrooclp(anke.nzo 
Broodplankenzo 

Mevrouw H. Kuitert 

uniekkreatief 

Eigenaar 

Datum 

Handtekening 



Woongemeenschap De Wonne Almelo 

Mevrouw FoToGo Koopman 

Voorzitter 

Datum 

Handtekening 

Stichting Vluchtelingen Werk Almelo 

Mevrouw Ho Hoekstra 

Coach Intergratie 

Datum 07-12-2016 

Handtek: 

MinusPlus 

Mevrouw 50 Nandpersad - Gopal 

5ch u Idd ienstverlen er 

Datum 

Handtekening 

College van Diakenen van de 

Protestantse Gemeente Almelo 

Protestantse 
Kerk 

Mevrouw C.Wo Meier 

Voorzitter 

Datum 

Handtekening 

Humanitas Onder Dak Twente - .. _- 
Humanitas Donder Dak 

... Twente 

Mevrouw L. Ellenkamp 

Regiomanager Opvang 

Datum 
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Deciana budgetbeheer & bewindvoering 

Mevrouw D. Leferink-Kuil 

budgetcoaching & bewindvoering 

Budgetcoach & Bewindvoering 

::~:~ekening ~*~ 
Stichting de Klup Twente 

Mevrouw M. Scheper 

Coördinator 

Datum 07-12-2016 

Handtekening 
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QAlmelO 
)Z)oet mee 

Almelo Doe(t) mee sluit aan omdat: De vrijwilligers de 

eigen ervaringen graag willen inzetten ten dienste van de 

Armoedepact Almelo doelstelling. 

Steungezin.nl 

Mevrouw M. van Baaren 

Pen n i ngmeester 

Datum 06-1~OW / Á 
~Y-L ~//d'~ .. /- . Handtekening 

Stichting de Eethoek 

De heer S. van Baaren 

Secretaris 

Almelo Doet Mee 

Vrijwilligers 

Datum 06-12-2017 


