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Informatiemap over samenwerking bij de lokale aanpak van armoede Kanskaarten.  

 

 

Deze map is samengesteld door Solidair Groningen & Drenthe, CMO STAMM en Humanitas en is 
uitgebracht in het kader van het project Kanskaarten in de provincie Groningen. In de provincie Groningen 
wordt het project Kanskaarten uitgevoerd door drie samenwerkende organisaties, namelijk: 
 

 

              
 
CMO STAMM            Humanitas District Noord   

Postbus 2266         A-kerkhof ZZ 22 

9704 CG Groningen           9711 JB Groningen 

www.cmostamm.nl     www.humanitas.nl/district/noord  

info@cmostamm.nl      info.noord@humanitas.nl  

 

 
 
Solidair Groningen en Drenthe 

Industrieweg 22C 

9403 AA Assen 

www.solidairgroningendrenthe.nl 

info@solidairgroningendrenthe.nl  

 

 

 

 

 
 

 

De map is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de provincie Groningen en het Kansfonds 
(voorheen SKANfonds) 
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1. Inleiding 

 
Deze informatiemap is uitgebracht in het kader van het project ‘Kanskaarten’. Doel van het project is om 
mensen te wijzen op inkomensondersteunende mogelijkheden, zowel de landelijke als de lokale 
aanvullende voorzieningen. Mensen worden geïnformeerd over het bestaan van regelingen waar zij 
mogelijk voor in aanmerking komen en hoe ze er aanspraak op kunnen maken. Niet iedereen weet namelijk 
welke voorzieningen er zijn en welke wegen vervolgens bewandeld moeten worden om een beroep op 
bepaalde voorzieningen te kunnen doen. Schaamte speelt hierin soms ook een rol. De kracht van het 
project is dat mensen persoonlijk benaderd worden. Zo wordt informatie dicht bij huis verstrekt en is er 
ruimte voor een persoonlijk gesprek.  
 
Door deze informatievoorziening en het aanbieden van ondersteuning, krijgen Mensen toegang tot de 
financiële vergoedingen waar ze recht op hebben. Het middel is: ‘De Kanskaart'. Hierop staan landelijke 
inkomensregelingen en voorzieningen van de gemeente. De informatie is ook beschikbaar op 
www.armoedegroningen.nl. Op deze website staan nieuwsberichten, feiten, projecten over armoede in 
Groningen, tips en voorzieningen en regelingen.  
 
CMO STAMM, Humanitas en Solidair Groningen & Drenthe hebben dit project opgezet en uitgevoerd. De 
regionale afdelingen van Humanitas organiseren de samenwerking met lokale partijen.1 Via dit 
samenwerkingsverband worden vrijwilligers geworven. Deze vrijwilligers bezorgen de Kanskaarten bij 
inwoners en halen deze vervolgens weer op. De hieruit voortkomende vragen van de mensen die bezocht 
worden komen deels terecht bij de Thuisadministratie projecten van Humanitas en deels bij andere partijen 
die betrokken zijn bij de organisatie. Solidair Groningen & Drenthe verzorgt de instructie van de 
vrijwilligers. 
 
Met deze informatiemap worden de resultaten en plan van aanpak beschikbaar gesteld aan derden. Op 
deze manier kunnen andere initiatiefnemers ook gebruik maken van de opgedane expertise. Bij het 
samenstellen van de map is dankbaar gebruik gemaakt van de kennis en ervaring van groepen die 
samenwerken bij het bestrijden van armoede. Een deel van deze informatiemap is overgenomen uit de 
informatiemap van de Sociale Alliantie Fryslân. Daar is het project “Kanskaarten” in 2011 gestart.  
 

 

Wat betekent armoede? 
 
Armoede betekent interen op je reserves en dagelijks rekensommen maken.  
Het lage inkomen uit zich het meest nadrukkelijk in financiële beperkingen. Huishoudens die langdurig 
moeten rondkomen met een uitkering merken dat de uitkering uitgehold wordt door de alsmaar stijgende 
vaste lasten en prijzen, terwijl het minimum niet voldoende wordt verhoogd. 
 
Bron: Dossier Armoede in Nederland 2009. een uitgave van de werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA 

 

 

 

  

                                                      

1 Voor meer informatie over de samenwerking tussen de lokale groepen en hoe dit functioneert: zie hoofdstuk 2 ‘Samenwerking’.  

http://www.armoedegroningen.nl/
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2. Organisatie en uitvoering van Kanskaarten, de initiatiefgroep 

 
Voordat er een Kanskaart is en vrijwilligers langs de deuren gaan, moet er eerst het één en ander 
georganiseerd worden. Zo moet er een groep, de zogenaamde initiatiefgroep, gevormd worden. Daarnaast 
moet de Kanskaart ontworpen worden en vrijwilligers moeten geworven worden. In de volgende 
hoofdstukken wordt stap voor stap beschreven hoe dit georganiseerd kan worden en vervolgens wordt 
beschreven hoe tot uitvoering overgegaan kan worden. 
 

Samenwerking 
Om draagvlak voor het project te verkrijgen, is het belangrijk lokale organisaties bijeen te brengen. Dit 
samenwerkingsverband vormt de initiatiefgroep. Deze groep is aanjager van het project. In deze groep 
worden de afspraken gemaakt over de manier waarop het project wordt uitgevoerd en hoe de 
taakverdeling is. Belangrijk is dat deze groep gecoördineerd wordt. 
 
Bij het oprichten van een initiatiefgroep zijn er tal van aandachtspunten: 

 Wat zijn de doelen?; 

 Wat zijn de doelgroepen?; 

 Hoe bereiken we de doelgroepen?; 

 De activiteiten; 

 Hoe werven we vrijwilligers; 

 Praktische hulpmiddelen; 

 Communicatie; 

 Wat zijn de kosten? 
 
Voorbeelden van geschikte organisaties om te benaderen zijn voor het vormen van een initiatiefgroep: 

 Humanitas; 

 Kerken (afzonderlijke parochies, gemeenten, diaconieën, caritas etc.); 

 Uitkeringsgerechtigdenorganisaties; 

 Cliëntenraden en Wmo-platforms; 

 Plaatselijke Arme Kant-groepen of armoede-pacten; 

 Stichting Leergeld; 

 Gemeentelijk Wmo-loket; 

 Welzijnswerk, maatschappelijk werk etc.; 

 Gemeenten; 

 Woningcorporaties; 

 Vakbonden; 

 Ouderenbonden; 

 Centra of instellingen voor gezondheidszorg; 

 Leger des Heils; 

 Voedselbank/kledingbank/beurzen; 

 Ouderenorganisaties; 

 Organisaties van nieuwkomers en vluchtelingenwerk; 

 Scholen. 
 

Bepalen van de doelgroep 
Het tegengaan van niet-gebruik van inkomensregelingen en aanvullende voorzieningen is een van de 
voornaamste doelen. Mensen laten vooral veel geld liggen bij de Belastingdienst. De belastingteruggaaf, 
toeslagen en heffingskortingen staan hoog genoteerd op de lijst van niet-gebruikte voorzieningen. Daarna 
komen de gemeentelijke minimaregelingen en bijzondere bijstand.  
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Oorzaken van het niet aanvragen zijn onder meer: 

 Onbekendheid met regelingen; 

 Mensen denken niet in aanmerking te komen voor regelingen; 

 Ingewikkelde aanvraagprocedures; 

 Schaamte of trots; 

 Taalproblemen. 
 

De doelgroep 
De doelgroep bestaat uit burgers die, om wat voor reden ook, in een slechte financiële situatie zijn terecht 
gekomen en/of burgers die om andere reden recht hebben op de inkomensondersteunende maatregelen, 
terwijl ze daar niet of onvoldoende van op de hoogte zijn. Vaak gaat het om mensen in een kwetsbare 
situatie die leven rond het bestaansminimum.  
 
De kracht van het project is dat de aanpak territoriaal is. Je kunt aan de buitenkant niet zien of iemand tot 
de doelgroep behoort. Daarom wordt er een wijk/buurt/ dorp gekozen, waarbinnen de Kanskaart verspreid 
wordt en iedereen uit deze wijk/buurt wordt benaderd. De Kanskaart wordt huis-aan-huis verspreid. Door 
middel van de huisbezoeken worden de kaarten weer opgehaald. 
 

Bereiken van doelgroepen 
Het is zinvol om te inventariseren of er in de gemeente of regio al een organisatie is die een goede 
infrastructuur heeft voor het persoonlijk benaderen van minimahuishoudens. Voorbeelden zijn adviseurs 
van ouderenbonden, Wmo-adviseurs van de gemeente, kaderleden van vakbonden en sociaal raadslieden. 
Zoek samenwerking met hen en bespaar daarmee op tijd/kosten.  
Een lage drempel voor de doelgroepen is van belang. Ervaringsdeskundigen of vrijwilligers maken vaak 
makkelijker contact met inwoners met een klein inkomen. Ervaringsdeskundigen spreken bovendien – soms 
letterlijk – de taal van de doelgroepen. Wellicht is het mogelijk om ervaringsdeskundigen als vrijwilliger 
mee te laten werken. 

 
De activiteiten 
De initiatiefgroep stelt de inhoud van de Kanskaart vast. De activiteiten van de initiatiefgroep kunnen zich, 
naast het opstellen van de Kanskaart, beperken tot alleen hulp of advies bij het invullen van 
aanvraagformulieren.  
 

De Kanskaart kan per gemeente/regio verschillen. Dit verschil wordt bepaald door de aanwezige lokale 
regelingen/voorzieningen en keuzes die de initiatiefgroep maakt. De initiatiefgroep kan zich richten op de 
gemeentelijke regelingen zoals bijzondere bijstand, langdurigheidstoeslag en kwijtschelding van lokale 
heffingen. Vanwege de bedragen die omgaan in de landelijke regelingen – denk aan de toeslagen, 
heffingskortingen en belastingteruggaaf – is het aan te bevelen ook daarbij ondersteuning aan te bieden. 
Het aanbod kan ook worden uitgebreid met hulp bij thuisadministratie, schuldhulpverlening en 
budgettering.  
 
Naast de eigenlijke Kanskaartenactie kan uitgebreide promotie van de actie ook tot vragen van deelnemers 
leiden. Deze verzoeken om ondersteuning kunnen worden gedaan door de deelnemer zelf of door 
verwijzers zoals maatschappelijk werkers of klantmanagers van de sociale dienst. Zorg dat hulpverlenende 
instellingen – zij kennen deze mensen – het aanbod van de initiatiefgroep kennen en ernaar verwijzen. 
 

Praktische hulpmiddelen 
Welke hulpmiddelen zijn nodig om het werk uit te kunnen voeren? In ieder moeten de vrijwilligers over 
relevante informatie beschikken. Andere hulpmiddelen kunnen zijn: 

 Registratieformulier voor het vastleggen van de ondersteuningsvragen; 

 Globale kennis van de regelingen die op de Kanskaart staan; 

 Draaiboek van de actie. 
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Communicatie 
De initiatiefgroep denkt na over de externe en interne communicatie. De externe communicatie richt zich 
op doelgroepen, maatschappelijke organisaties (potentiële verwijzers) en de gemeentelijke organisatie. De 
interne communicatie richt zich bijvoorbeeld op de werkwijze bij hulpvragen van mensen. 
  
Bij de communicatie spelen huis-aan-huisbladen, folders, posters of internet een rol. Bij het opstarten van 
de initiatiefgroep verdient het aanbeveling om eerst maatschappelijke organisaties te informeren. 
Overwogen kan ook worden om de relevante organisaties uit te nodigen voor een bijeenkomst. Dan kan de 
bedoeling van de actie worden uitgelegd en kunnen afspraken gemaakt worden over de betrokkenheid bij 
de actie.  
 

Kosten 
De organisatie en activiteiten van de initiatiefgroep kosten geld. Maak inzichtelijk hoeveel geld er nodig is. 
Voorbeelden van kosten zijn: 

 Vergaderruimte voor de initiatiefgroep en overleg met de vrijwilligers; 

 Spreekuurruimte en kantoorbenodigdheden; 

 Verzekering vrijwilligers; 

 Opleiding en training; 

 Laptops, software en draadloos internet; 

 Mobiele telefoon; 

 Kopieerwerk, porto, formulieren, naamkaartjes, pasjes e.d.; 

 Abonnementen op naslagwerken, rekenmodules e.d.; 

 Communicatie en voorlichting. 
 

Bij het oprichten van een initiatiefgroep is het zinvol om te bepalen of er in de gemeente of regio al een 
organisatie is die een goede infrastructuur heeft voor het ondersteunen de initiatiefgroep. In dat geval 
hoeven er namelijk minder startkosten te worden gemaakt. Ook het afbreukrisico is kleiner, mocht de 
animo voor een initiatiefgroep kleiner zijn dan verwacht.  
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3. Voorbeeld stappenplan huisbezoeken en werving vrijwilligers 

 
1. Bespreking met de vrijwilligersorganisaties die de krachten willen bundelen bij armoedeaanpak in het 

algemeen en de Kanskaartenactie in het bijzonder 

 Afstemmen van de gezamenlijke armoedeaanpak; 

 Opzetten samenwerkingsverband gezamenlijke armoedeaanpak; 

 Besluit een Kanskaartenactie uit te voeren. 
 

2. Bepalen omvang van de actie 

 Hoeveel ondersteuningsvragen kunnen worden verwerkt; 

 Hoeveel huisbezoeken kunnen in de actieperiode worden gedaan; 

 Keuzes maken op basis van kengetallen: 
- Per woning 10 minuten voor ophalen Kanskaart; 
- Ongeveer 10% van het aantal verspreide kaarten zorgt voor 1 of meer 
 ondersteuningsvragen. 

 
3. Groep vrijwillige huisbezoekers vormen 

 Inventariseren welke vrijwilligers meedoen aan huisbezoeken; 

 Benaderen van vrijwilligers die belangstelling hebben of eerder hebben meegedaan; 

 Deelnemende vrijwilligersorganisaties vragen vrijwilligers te benaderen; 

 Vacatures huisbezoekers uitzetten bij vrijwilligerscentrale. 
 

4. Periode bepalen waarin de huisbezoeken gaan plaatsvinden 

 Zijn er andere activiteiten waar rekening mee moet worden gehouden? 

 Let op de vakantieperiode. 
 

5. Selectie straten 

 Uitgaan van ten minste 15-20 huisbezoeken per vrijwilliger; 

 Afstemmen met woningbouwcorporaties, gemeente, welzijnsorganisaties en bewonersorganisatie; 

 Nummering van woningen controleren en leegstand nagaan in de geselecteerde straten. 
 

6. Samenwerking met de gemeente 

 Afstemmen inhoud Kanskaart; 

 Mogelijkheden voor ondersteuning. 
 

7. Training van vrijwillige huisbezoekers 

 Globale kennis van de regelingen op de Kanskaart; 

 Communicatie. 
 

8. Huisbezoeken 
•  Legitimatiekaart voor de vrijwilligers; 

 Informeren bewoners per brief; 

 Publiciteit; 

 Vastleggen van hulpvragen; 

 Samenwerking met spreekuren/organisaties. 
 

9. Evaluatie 
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4. Huisbezoeken door vrijwilligers en evaluatie met vrijwilligers 

 

Een Kanskaart is een handzaam overzicht van regelingen voor inkomensondersteuning.  
Samenwerkende organisaties die informatie en advies kunnen geven, staan ook vermeld op de Kanskaart. 
Houd bij het opstellen van de Kanskaart rekening met de geletterdheid van inwoners. 
 
De vrijwilligers verspreiden de Kanskaart huis-aan-huis, eventueel met een brief met uitleg. Van te voren is 
er met de verschillende organisaties in de betreffende gemeente afgesproken in welke straat/straten of 
wijk de kaarten verspreid worden.  
Vervolgens gaan de vrijwilligers na een week of twee bij ieder huis, waar een kaart in de brievenbus is 
gedaan, langs. De vrijwilliger belt aan en vraagt: 

 Of de persoon de kaart ontvangen heeft. Zo niet dan krijgt diegene nog een kaart met uitleg; 

 Indien degene de kaart heeft ontvangen, is de vraag aan de bewoner of hij/zij nog een vraag heeft 
over voorzieningen. Of er misschien zaken zij waar bij geholpen kan worden; 

 3 scenario’s zijn mogelijk: De bewoner heeft geen vragen; 
De bewoner heeft een vraag maar weet nu zelf de weg; 
De bewoner heeft een vraag en wil daar graag verder over praten. 

 Indien de bewoner een vraag heeft, gaat de vrijwilliger met de bewoner om de tafel. Op het 
formulier dat de vrijwilliger heeft, wordt de hulpvraag genoteerd; 

 De vrijwilliger gaat vervolgens met het formulier naar de coördinator van Kanskaarten in de 
gemeente. Die coördinator bekijkt waar de hulpvraag het beste neergelegd kan worden; 

 De bewoner wordt op de hoogte gesteld van de wijze waarop er verder met zijn/haar hulpvraag 
wordt omgegaan. 

 
Bij bezoeken aan huis en gesprekken aan de voordeur of de keukentafel attenderen ze huishoudens met 
een minimuminkomen op mogelijkheden om inkomensregelingen aan te vragen. 
Vervolgens worden de formulieren met de hulpvragen naar de betreffende coördinator gebracht. Die 
bepaalt welke hulpvraag bij welke instantie terecht komt. 
 
Met de vrijwilligers is binnen een maand een evaluatie over hoe het verlopen is en wat de leerpunten zijn 
voor een eventueel vervolg. Bij deze evaluatie kan ook verteld worden hoeveel hulpvragen er waren en hoe 
de afhandeling verlopen is. 
De ervaringen heeft geleerd dat ongeveer 10% van de bezorgde Kanskaarten een hulpvraag oplevert. Dit 
betekent dat wanneer er 300 kaarten zijn verspreid er 30 hulpvragen uit voort komen. Ook blijkt dat een 
gesprek tussen een vrijwilliger en een bewoner gemiddeld 10 minuten duurt. 
In de plaatsen waar Kanskaarten al uitgevoerd is, hebben alle vrijwilligers positieve ervaringen opgedaan in 
deze manier van aanpak en in het contact met de bewoners. 
 
Belangrijk is nog dat de coördinator of coördinatiegroep nagaat hoe de instellingen de hulpvragen hebben 
opgevolgd. Dit kan bij de instellingen zelf, maar nog beter is bij de bewoners die een hulpvraag hadden. 
Nazorg versterkt het vertrouwen van de bewoners. 
Voorbeelden van Kanskaarten en achtergrondinformatie over de initiatieven voor gezamenlijke lokale 
armoedeaanpak vindt u in de bijlagen. 
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5. Tips/aanbevelingen 

 

 Een goede voorbereiding is het halve werk:  
- Waar werven we vrijwilligers?  
- Welke voorzieningen en adressen moeten op de kaart? 
- In welke straat/wijk gaan we de kaarten verspreiden? 
- Zijn alle instellingen op de hoogte en werken ze mee? 
- Publiciteit: het is goed dat in huis-aan-huisbladen verteld wordt wat er staat te gebeuren. En dat het 

in een bepaalde straat is. Een interview met een burgemeester of wethouder helpt zeker ook; 

 Het moet de vrijwilligers goed duidelijk zijn, dat zij alleen de hulpvraag noteren. Nooit op eigen houtje 
de vraag gaan oplossen. Altijd via de coördinator. Daarna kan het wel voorkomen dat de vrijwilliger wel 
ingezet wordt om zaken voor de bewoner te regelen, als dat zo uitkomt; 

 Bovenstaande punt moet ook voor de bewoner heel duidelijk zijn. Begin je gesprek daarmee; 

 De vrijwilligers vullen de formulieren volledig en duidelijk in. Soms zal de vrijwilliger de bewoner moeten 
helpen om de hulpvraag helder te krijgen. Besteed daar in de instructie aandacht aan, zie ook hoofdstuk 
7; 

 Let tijdens het gesprek op de lichaamstaal van iemand. Dat zegt soms meer dan de woorden die iemand 
spreekt; 

 Sluit het gesprek af met duidelijke informatie wat er met het formulier en de hulpvraag gaat gebeuren; 

 De coördinatie verwerkt de bezoeklijsten van de vrijwilligers en maakt kopieën van alle lijsten voor het 
archief (let op de privacy en maak daar afspraken over); 

 De coördinatie controleert de betrouwbaarheid van de gegevens op de bezoeklijsten van de vrijwilligers; 

 De coördinatie ziet toe op het in gang zetten van de benodigde vervolgactiviteiten na de huisbezoeken; 

 http://mens-en-samenleving.infonu.nl/communicatie is een site waar veel informatie te vinden is over 
de theorie van communicatie en met praktische tips. 

 

  

http://mens-en-samenleving.infonu.nl/communicatie
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6. Opzet instructie vrijwilligers 

 
De instructie aan de vrijwilligers is bedoeld om hen met de juiste informatie op pad te sturen. 
Duur: ongeveer 1,5 uur afhankelijk van de hoeveelheid vragen die komen. 

 

 Welkom aan de vrijwilligers, korte kennismaking met elkaar; 

 Uitleg over de aanpak van “Kanskaarten”. Daarvoor kan bovenstaande informatie gebruikt worden. 
Loop met elkaar alles door vanaf de start van “Kanskaarten”; 

 Informatieve vragen beantwoorden/bespreken; 

 Indien nodig: oefenen met gesprek aan de voordeur of met het gesprek aan de ”keukentafel”. B.v. 
Hoe krijg je een hulpvraag helder op papier? Hoe voer je het gesprek aan de deur? Hier wordt in dit 
hoofdstuk aandacht aan besteed; 

 Concrete afspraken maken over verdeling van de straten, waar en hoe inleveren van de hulpvraag, 
publiciteit, datum voor evaluatie, enzovoort. 

 

Rol van vrijwilligers 
Het is belangrijk om vrijwilligers te wijzen op de rol die zij in het project vervullen. Goed om te weten is dat 
het voor vrijwilligers soms een uitdaging kan zijn om niet zelf mensen te helpen wanneer zij aanbellen bij 
mensen met een hulpvraag. De taak van de vrijwilliger is om de hulpvraag te noteren en deze door te geven 
aan de coördinatie. De vrijwilligers krijgen een formulier mee waarop ze deze hulpvraag kunnen noteren. 
Bij deze huisbezoeken kunnen de vrijwilligers de inwoners informeren over waarom zij hier zijn en wat zij 
komen doen. De vrijwilligers noteren de hulpvragen en geven aan de inwoners door dat er binnen x aantal 
weken (dit wordt door de initiatiefgroep bepaald) contact met hen wordt opgenomen over de hulpvragen. 
Dit betekent dus ook dat de vrijwilligers niet zelf op de hoogte hoeven te zijn van alle regelingen die er zijn. 
Vanuit het project is echter duidelijk geworden dat vrijwilligers het fijn vinden om toch over wat 
achtergrondkennis te beschikken. Daarom zou de initiatiefgroep voor de genoemde voorzieningen op de 
Kanskaart, in een paar zinnen op papier kunnen zetten wat dit voor voorziening is. Dit zou tijdens de 
instructie-avond aan vrijwilligers meegegeven kunnen worden. NB: dit dient alleen als 
achtergrondinformatie voor vrijwilligers. Zij beantwoorden de hulpvraag niet. Uit onze ervaringen blijkt dat 
deze taak tijdens instructie-avonden goed besproken moet worden. 
 

Oefenen van het gesprek aan de voordeur 
Het is belangrijk om met vrijwilligers de gesprekken aan de voordeur te oefenen. Zij zijn namelijk de 
mensen die echt met mensen (thuis) in gesprek komen en de mogelijke hulpvraag boven water kunnen 
krijgen. Hieronder worden enkele manieren genoemd die vrijwilligers kunnen helpen, zoals casussen en 
tips. Ook de techniek LSD (luisteren, samenvatten en doorvragen) vormt een belangrijk middel om 
vrijwilligers in deze gespreksvoering te trainen.  
 

Casussen om mee te oefenen 
 
Casus 1 
Je belt aan bij een voordeur. Er wordt opengedaan door een mevrouw van een jaar of 35. Huilende 
kinderen op de achtergrond. De vrouw is onrustig. Je vertelt dat je een “Kanskaart’ in de brievenbus hebt 
gedaan. En of ze die ontvangen heeft en nog vragen heeft. Ze begint een heel verhaal over hoe zwaar het is 
alleen met 3 kinderen. Dat ze het ook allemaal niet meer weet enzovoort. Wat doe je? 
 
Casus 2 
Je zit aan tafel bij een echtpaar van 75 jaar. Ze komen niet rond met hun geld. Maar verder kunnen ze niet 
goed vertellen wat er aan de hand is. Hoe kun je hen ondersteunen? 
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Casus 3 
Je belt aan bij een groot vrijstaand huis. Je ziet in de hal, in het huis en in de achtertuin dat het leeg en 
verwaarloost is. De vrouw die opendoet lijkt zich te schamen en houdt de deur half dicht. Ze heeft de 
Kanskaart gezien. Wat doe je als ze verder terughoudend antwoordt op je vragen? 

 
Casus 4 
Je hebt een gesprek met een jonge man achter in de 20. Hij woont bij zijn ouders in huis. Je hebt het idee 
dat hij licht verstandelijk beperkt is. Hij geeft aan dat hij geen werk kan vinden. En leeft van bijstand en wat 
zijn ouders hem geven. Hij wil graag op zichzelf gaan wonen. Hoe ga je dit gesprek voeren? 
 

Tips 
 Vrijwilligers kunnen het gesprek starten met: goede dagdeel + voorstellen en het laten zien van het 

naamkaartje; 

 Een eerste vraag: Hebt u de Kanskaart ontvangen? Hebt u daar nog vragen over?; 

 De kunst is om zoveel mogelijk open vragen te stellen. Dit zijn wat, hoe en waarom vragen. Met deze 
vragen worden inwoners uitgedaagd om meer informatie te geven dan alleen ja/nee. De vrijwilligers 
krijgen op deze manier zoveel mogelijk informatie. Een voorbeeld: hoe bent u in deze situatie terecht 
gekomen?; 

 Probeer je in te leven in de situatie van de inwoner en toon medeleven, maar ga hier niet te ver in mee. 
Een voorbeeld van een reactie zou kunnen zijn: wat vervelend dat u in deze situatie bent terecht 
gekomen. Om terug te komen op de reden van mijn bezoek……; 

 Doe geen beloftes; 

 Vertel wat je doet en wat er verder gaat gebeuren. 
 

Gesprekstechniek – Luisteren, samenvatten en doorvragen (LSD) 
Een hulpmiddel om de hulpvraag van bewoners helder te krijgen, is de gesprekstechniek LSD. Hieronder 
gaan we verder in op deze gesprekstechniek.  
 

Luisteren 
Luisteren doe je niet alleen met je oren, maar met je hele lichaam. Door je lichaamshouding laat je  
de ander zien dat je geïnteresseerd bent in wat hij te zeggen heeft. 
 
Een goede luisteraar let aandachtig op wat de ander te zeggen heeft. Aandachtspunten: 
 De woorden (wat zegt iemand letterlijk?); 
 De manier waarop de ander de woorden uitspreekt (toon, volume, kracht); 
 De lichaamstaal (houding, gebarentaal, gezichtsexpressie). 
 

Samenvatten 
Heeft de ander zijn betoog afgerond, dan vat je het samen in je eigen woorden. Door samen te vatten, 
check je of je de boodschap goed hebt begrepen. Is dat niet het geval, dan geef je de ander de gelegenheid 
aan te vullen of te corrigeren. Samenvattingen geven een gesprek structuur. 
 
Voorbeeld samenvatting 
"Als ik je goed heb begrepen, vind jij dat ..." 
" Je zegt dus dat ..." 

Doorvragen 
Speur naar aanknopingspunten om door te vragen. Wees alert op vaagheden, subjectieve 
uitlatingen, aannames, algemene waarheden en formuleringen met 'moeten' of 'kunnen'. Deze 
taalpatronen verhullen vaak waardevolle informatie. Let op wat de ander zegt en op wat hij níet 
zegt. Zo krijg je meer informatie los. 
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Bijlagen 
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Bijlage 1 Draaiboek Grootegast 

 

Draaiboek Westerkwartier     

Projectteam       

Naam Functie Organisatie 
Bevoegdheden/ 

verantwoordelijkheden   

  Project coördinator Humanitas    Afgerond 

  Project medewerker (KG) Humanitas    Mijlpalen 

  Project medewerker (KG) Humanitas    Lopend 

  Project medewerker (KG) Humanitas   
 

Nog niet 

gestart 

  Projectmedewerker (KG) 
Gemeente 

Grootegast 
  

  

?? Project medewerker (KG) Noordermaat     

?? Project medewerker (KG) Anbo    

?? Project medewerker (KG) Kerken     

      

Activiteiten       

Nummer Activiteiten en deelactiviteiten Wanneer 
Bevoegdheden /  

Verantwoordelijkheden   

A Voorbereiding/Draaiboek       

A1 

Het in kaart brengen van de twee 

gebieden omgeving Noorderlaan 

(straten/inwonersaantallen/aantal 

huizen etc.) 

    

  

A2 

Overleg plannen met betrokken 

organisaties voor doorspreken van 

het project + welke lopende 

projecten zijn er op dit moment 

    

  

A3 

Maken van een concept 

projectplan/draaiboek met de 

volgende onderwerpen: 

- Aanleiding project 

- Doelstelling + doelgroep 

- Omschrijving Noorderlaan en 

omgeving 

- Planning aantal benodigde 

vrijwilligers + werving 

- Hoe verspreiding huis-aan-huis 

- Planning ophalen Kanskaarten per 

deelgebied 

- Plan voor evaluatie project 

Kanskaarten 

    

  

A4 
Rondsturen concept draaiboek naar 

projectmedewerkers/kerngroep 
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A5 
Deadline terugsturen van op- en 

aanmerkingen op concept draaiboek 
    

  

A6 

Rondsturen definitief draaiboek 

naar projectmedewerkers/ 

kerngroep 

    

  

A7 
Definitief akkoord draaiboek project 

Kanskaarten 
    

  

         

B Drukwerk       

B1 

Briefing naar …. voor ontwerp 

Kanskaart + visitekaartje (met 

contactgegevens waar cliënten 

informatie kunnen opvragen) 

    

  

B2 

Eerste ontwerp Kanskaart + 

visitekaart retour en delen met 

projectmedewerkers/kerngroep 

    

  

B3 

Deadline terugsturen van op- en 

aanmerkingen op eerste ontwerp 

Kanskaart + visitekaart 

    

  

B4 

Rondsturen definitief ontwerp 

Kanskaart + visitekaart naar 

projectmedewerkers/kerngroep 

    

  

B5 
Definitief akkoord ontwerp 

Kanskaart + visitekaart 
    

  

B6 
Bepaling van aantallen Kanskaarten 

+ visitekaartjes 
    

  

B7 Opvragen offertes bij drukkerijen       

B8 
Kanskaarten en visitekaarten 

aanwezig bij Humanitas 
    

  

          

C Vrijwilligers       

C1 
Bepalen aantal benodigde 

vrijwilligers 
    

  

C2 

Werven van bestaande vrijwilligers 

door het nabellen van bestaande 

vrijwilligers Humanitas 

    

  

C3 

Navraag doen binnen eigen 

ledenbestand of er vrijwilligers zijn 

die mee willen helpen. 

    

  

C4 
Bericht schrijven voor het werven 

van vrijwilligers voor de Regiokrant 
    

  

C5 
Rondsturen van concepttekst naar 

alle betrokkenen 
    

  

C6 
Deadline op- en aanmerkingen op 

concepttekst 
    

  

C7 
Rondsturen definitieve tekst voor 

werven van vrijwilligers 
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C8 

Definitief akkoord concepttekst 

werving + doorsturen naar 

Regiokrant 

    

  

C9 

Organiseren open avond voor 

vrijwilligers waar men informatie 

over het project/de verwachtingen 

krijgt. 

    

  

C10 Gesprekken met vrijwilligers       

C11 Definitieve keuze vrijwilligers      
 

  

      

D Opleiden vrijwilligers       

D1 
Overleg over het opleiden van 

vrijwilligers 
    

  

D2 
Starten met opleiding voor 

vrijwilligers (= 1 avond per week) 
    

  

D3 Opleiding vrijwilligers afgerond       

          

E Publiciteit       

E1 

Schrijven en uitsturen van 

persbericht over uitleg project + 

aankondiging & Informatiebericht 

schrijven voor krantjes 

buurtvereniging + websites 

    

  

E2 
Rondsturen van concepttekst naar 

alle betrokkenen 
    

  

E3 
Deadline op- en aanmerking op 

concepttekst 
    

  

E4 
Rondsturen definitieve tekst 

persbericht + informatiebericht 
    

  

E5 
Definitief akkoord concepttekst 

persbericht + informatiebericht 
    

  

E6 
Uitsturen persbericht + 

informatiebericht 
    

  

E7 

Informatiebijeenkomst organiseren 

in de wijken voor het verstrekken 

van informatie       
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F 
Aanvang project Kanskaarten/ Start 

Pilot 
    

  

F1 

Bepalen welke 150/200 adressen 

(straten) er per wijk worden 

aangeschreven. 

  

    

F2 
Verspreiding van de kaarten huis-

aan-huis in de wijk 
    

  

F3 

Klaarmaken van informatie voor de 

vrijwilligers, met de volgende 

informatie:  

- Legitimatiekaart vrijwilligers 

- Registratie formulier 

- Overzichten benodigdheden per 

regeling (loonstroken etc.) 

- Q&A 

- etc. 

    

  

F4 
Regelen van Legitimatiekaarten 

vrijwilligers 
    

  

F5 Ophalen van de Kanskaarten        

          

G Nazorg       

G1 

Definitief inleveren Kanskaarten 

door vrijwilligers bij 

projectcoördinator 

    

  

G3 
Evaluatie bijeenkomst van pilot 

project “Kanskaarten Grootegast” 
    

  

G4 

Rondsturen van concept rapport 

naar alle betrokkenen       

G5 

Deadline terugsturen op- en 

aanmerkingen op concept rapport 

naar projectcoördinator       

G6 

Rondsturen definitief rapport naar 

alle betrokkenen       

G7 

Definitief akkoord op definitief 

rapport door alle betrokkenen       

G98 

Afhandeling van de Kanskaarten + 

vervolgacties       
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Bijlage 2 Uitnodigingsbrieven voor het betrekken van maatschappelijke  

  organisaties  

 

Winsum 

 

 

 

Aan: geadresseerden  

 

 

Betreft: uitnodiging bijeenkomst Kanskaarten project 28 oktober 14.00 uur 

 

 

Eenrum, 23 september 2014 

 

 

Geachte meneer/mevrouw, 

 

Hierbij willen wij, Humanitas afdeling ‘t Hoogeland, u allen uitnodigen voor een bijeenkomst om mee te 

denken over de uitvoering van een zogenaamde ‘Kanskaartenactie’ in het dorp Winsum. 

Humanitas werkt al langere tijd samen met diverse partijen in een aantal gemeenten in Friesland en de 

provincie Groningen rondom Kanskaarten (zie voor voorbeeldkaart Hoogezand-Sappemeer in de bijlage). 

Een van de regio’s waar nu het project wordt uitgezet is het Hogeland. 

 

Een Kanskaartenactie is een actie waarbij in bepaalde wijken of straten, waarvan wij weten dat men een 

laag inkomen heeft, huis-aan-huis een zogenaamde Kanskaart in de bus wordt gedaan. Een week later 

worden deze, door goed geïnstrueerde vrijwilligers, weer opgehaald. 

De kaart geeft aan met vragen of men gebruik maakt van, of vragen heeft over bijvoorbeeld, 

tegemoetkomingen, kwijtscheldingen enz. 

Ongeveer 10% van de verspreide kaarten levert een hulpvraag op.  

 

Humanitas t Hoogeland, en dan met name de vrijwilligers van de thuisadministratie, werken graag mee aan 

zowel de actie zelf als de nazorg nav de vragen. 

De bedoeling is deze winter 2 á 300 kaarten als pilot te verspreiden in een deel van Winsum (gaan we 

samen nog beslissen welk deel en wellicht in nog een plaats binnen de gemeenten Bedum, De Marne, 

Winsum, Eemsmond) 

 

De geplande bijeenkomst op 28 oktober is bedoeld om jullie mee te laten denken over deze actie en een 

duidelijke uitleg te geven. Voor het draagvlak is het heel fijn dat verschillende organisaties zich eraan 

committeren. Het kan bijvoorbeeld door het toevoegen van een logo op de kaart.  

 

Ten tweede willen we zo breed mogelijk vrijwilligers mee laten helpen de kaarten te verspreiden en op te 

halen. Vele handen maken licht werk. Als er in uw organisatie mensen zijn die mee willen helpen is dat heel 

fijn. 
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Ten derde kunnen er vragen naar voren komen op de opgehaalde formulieren, of in tweede instantie 

middels een huisbezoek of telefonische benadering, die liggen op het terrein van uw organisatie. Graag 

willen we afspreken hoe en of u mee wilt werken. 

In het kader van de Armoedeaanpak is gebleken dat dit een laagdrempelig middel is om mensen te 

bereiken. 

De kosten van de organisatie (kaarten drukken, reiskosten vrijwilligers, ondersteuning) worden betaald 

vanuit een subsidie van de Provincie Groningen, en Sozawe BMWE-gemeenten. 

Na deze bijeenkomst volgt een aparte bijeenkomst voor vrijwilligers waar men wordt ingelicht over de 

verspreiding en het ophalen van de kaarten. 

 

We hopen u, of iemand van uw organisatie,  te ontvangen op dinsdag 28 oktober 14.00 in de 

vergaderruimte van de Beurs te Winsum  (Ubbo J. Mansholtplein 2, Winsum (bij het station) 

 

Zou u aan willen geven of u wel of niet komt door (bij voorkeur) te mailen naar… 

 

Indien u niet kunt komen horen we graag of en hoe u betrokken wilt zijn bij deze actie. 

 

 

       Met vriendelijke groet, 

       Namens Humanitas ’t Hoogeland 
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Grootegast 

 

Betreft: uitnodiging bijeenkomst Kanskaarten 

 

 

 

        Grootegast, 20-11-2013 

 

Geachte meneer/mevrouw, 

 

Hierbij willen we als Humanitas afdeling Westerkwartier, u allen uitnodigen voor een bijeenkomst om mee 

te denken over de uitvoering van een zogenaamde ‘Kanskaartenactie’ in twee plaatsen in de regio. 

 

Humanitas werkt al langere tijd samen met diverse partijen in een aantal gemeenten in Fryslân rondom 

Kanskaarten (zie voor voorbeeldkaart de bijlage). In de provincie Groningen wordt nu ook op een drietal 

plaatsen, met Humanitas als trekker, een dergelijke actie op touw gezet. Een van de regio’s is het 

Westerkwartier. 

 

Een Kanskaartenactie is een actie waarbij in bepaalde wijken of straten, waarvan wij weten dat men een 

laag inkomen heeft, huis-aan-huis een zogenaamde Kanskaart in de bus wordt gedaan. Een week later 

worden deze, door goed geïnstrueerde vrijwilligers, weer opgehaald. 

De kaart geeft aan met vragen of men gebruik maakt van, of vragen heeft over bijvoorbeeld, 

tegemoetkomingen, kwijtscheldingen enz. 

Ongeveer 10% van de verspreide kaarten levert een hulpvraag op.  

 

Humanitas Westerkwartier, en dan voornamelijk de vrijwilligers van de thuisadministratie, werken graag 

mee aan zowel de actie zelf als de nazorg n.a.v. de vragen. 

De bedoeling is deze winter 500 kaarten als pilot te verspreiden in een deel van Zuidhorn en een deel van 

Grootegast. 

 

De geplande bijeenkomst op 3 december is bedoeld om jullie mee te laten denken over deze actie en een 

duidelijke uitleg te geven. Voor het draagvlak is het heel fijn dat verschillende organisaties zich eraan 

committeren. Het kan bijvoorbeeld door het toevoegen van een logo op de kaart.  

 

Ten tweede willen we zo breed mogelijk vrijwilligers mee laten helpen de kaarten te verspreiden en op te 

halen. Vele handen maken licht werk. Als er in uw organisatie mensen zijn die mee willen helpen is dat heel 

fijn. 

 

Ten derde kunnen er vragen naar voren komen op de opgehaalde formulieren, of in tweede instantie 

middels een huisbezoek of telefonische benadering, die liggen op het terrein van uw organisatie. Graag 

willen we afspreken hoe en of u mee wilt werken. 

In het kader van de Armoedeaanpak is gebleken dat dit een laagdrempelig middel is om mensen te 

bereiken. 

De kosten van de organisatie (kaarten drukken, reiskosten vrijwilligers, ondersteuning) worden betaald 

vanuit een kleine subsidie van de Provincie Groningen. 
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Na deze bijeenkomst volgt een aparte bijeenkomst voor vrijwilligers waar men wordt ingelicht over de 

verspreiding en het ophalen van de kaarten. 

 

 

We hopen u, of iemand van uw organisatie, te ontvangen op 3 december 13.30 uur in de 

Commissiekamer in het gemeentehuis van Grootegast (Hoofdstraat 97). 

 

 

Zou u even aan willen geven of u wel of niet komt door te (bij voorkeur) te mailen naar….  
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Bijlage 3 Voorbeelden van Kanskaarten 

 

Hoogezand-Sappemeer 

 

 

Voorkant: 

              
 

 

Achterkant: 
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Hoogezand-Sappemeer 
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Winsum 

Voorkant: 

 
 

Achterkant: 
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Registratieformulier Winsum 
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Bijlage 4  Registratieformulier hulpvraag noteren – n.a.v. het huisbezoek  

 

Algemeen 

 

 informatie uitsluitend uitwisselen met ……….. 

         

namen huisbezoekers:      opsturen naar …………. 

 

 

Straat huisnummer 1 t/m 23 (oneven) 

 

huisbezoek 

datum 

niet 

thuis 

hulpvraag 

 noteer naam en telefoonnummer  

& aard van de hulpvraag 

 

Straat huisnummer 1 

 

   

Straat huisnummer 3 

 

   

Straat huisnummer 5 

 

   

Straat huisnummer 7 

 

   

Straat huisnummer 9 

 

   

Straat huisnummer 11 

 

   

Straat huisnummer 13 

 

   

Straat huisnummer 15 

 

   

Straat huisnummer 17 

 

   

Straat huisnummer 19 

 

   

Straat huisnummer 21 

 

   

Straat huisnummer 23 
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Bijlage 5 Bekendheid geven aan het project (PR, reclame, foldermateriaal) 

 
Foldertekst Hoogezand-Sappemeer 
Paperaszó 
Kanskaartenactie 
Ter ondersteuning van de minima Hoogezand-Sappemeer/Slochteren 

 
Achtergrond 
Het aantal mensen, dat gebruik maakt van inkomensondersteunende maatregelen, neemt 
vanwege de crisis nog altijd toe. Toch blijkt dat nog niet iedereen, die er wel recht op heeft, ook 
gebruik maakt van de mogelijkheden die er geboden worden. Steeds vaker wordt geconstateerd 
dat veel mensen het moeilijk vinden om een aanvraagformulier in te vullen en om deze bij een 
loket in te leveren. 
 
Om iets aan dit probleem te doen, houden samenwerkende organisaties, Humanitas, de FNV 
Bondgenoten, de ANBO, de samenwerkende diaconie kerken en de bewonersorganisaties 
Noorderpark en Margrietpark, een Kanskaartenactie. 
 
Hoe werkt het Kanskaartenproject 

 Bij de Kanskaartenactie wordt in de straat huis-aan-huis een kaart in de brievenbus gedaan, 
waarop staat aangeven welke regelingen er zijn voor de minima; 

 Na een paar dagen gaat een vrijwilliger bij de bewoners langs om te vragen of hij/zij de 
Kanskaart heeft gelezen en of er hulp aan geboden kan worden; 

 Indien de bewoner hulp nodig heeft met zijn/haar financiën en/of hulp moet hebben voor het 
aanvragen van bepaalde regelingen, dan noteert de vrijwilliger deze hulpvraag op een 
registratieformulier; 

 De vrijwilliger stuurt de ingevulde registratieformulieren door naar een medewerker van 
Humanitas, waar de hulpvraag behandeld zal worden.  

 
Tijdsbesteding en ondersteuning 
Een vrijwilliger voor het Kanskaartenproject besteedt gemiddeld een dagdeel per week aan deze activiteit. 
Hierbij gaat het om het langsbrengen van de Kanskaarten en het ophalen ervan. 
 
Om u als vrijwilliger te ondersteunen, verzorgen wij een opleiding van 1 avond. Tijdens deze opleiding krijgt 
u handvatten aangereikt hoe u mensen te woord kunt staan aan de deur. 
 
Voor informatie over de regelingen, kunt u terugvallen op medewerkers van Humanitas, afdeling 
Paperaszó. 
 
Belangstelling? 
Neem dan contact op met Humanitas.  
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Winsum, Dagblad van het Noorden 

 
BEDUM 

Concept Persbericht vervolg Kanskaartenproject  

 

   

 

Kanskaarten inkomensondersteunende maatregelen, resultaat en vervolg 
Veel mensen laten ondersteunende maatregelen liggen. Dat heeft de Kanskaarten actie in Winsum 
uitgewezen. De Kanskaarten dragen er aan bij dat er meer gebruik gemaakt wordt van regelingen. Door 
gebruik te maken van de regelingen kunnen mensen beter deelnemen aan de samenleving. 
De actie is op initiatief van Humanitas `t Hoogeland gehouden in samenwerking met vrijwilligers van 
verschillende organisaties en met ondersteuning vanuit de gemeenten. Humanitas `t Hoogeland start in 
samenwerking met lokale organisaties opeenvolgende acties in de gemeenten Bedum, De Marne en 
Eemsmond. De eerstvolgende actie zal na de zomervakantie in het dorp Bedum plaats vinden.  
De Kanskaarten zijn voor iedereen in het gebied in te vullen. Ze zijn te vinden op de site van Humanitas `t 
Hoogeland en op de site van het Pact voor Samenredzaamheid. 
 
Kanskaarten 
Mensen die er wel voor in aanmerking komen, maken vaak geen gebruik van (inkomens)ondersteunende 
maatregelen. Samen met andere organisaties heeft Humanitas `t Hoogeland daarom het initiatief genomen 
om mensen er op te wijzen van welke regelingen ze gebruik kunnen maken. Deze regelingen staan vermeld 
op Kanskaarten. 
 
Eerste actie in Winsum 
De eerste Kanskaarten actie is in de wijk Ripperda in Winsum gehouden. De kaarten zijn bij 550 adressen in 
de brievenbus gedaan. Zeventien vrijwilligers vroegen deur aan deur of mensen behoefte hadden aan het 
invullen van de Kanskaarten. De bewoners reageerden erg positief op de actie. 
 

  

http://www.pactvoorsamenredzaamheid.nl/
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Resultaat 
De vrijwilligers hebben 23 ingevulde Kanskaarten opgehaald. De vragen gaan vooral over belastingen, 
kwijtschelding gemeentelijke en waterschaps-belastingen, toeslagen, bijstand voor extra noodzakelijke 
kosten, maar ook over tegemoetkomingen voor schoolkinderen en bijdragen voor sport en cultuur voor 
kinderen. De meeste formulieren worden afgehandeld door de vrijwilligers van Thuisadministratie van 
Humanitas (15), de anderen door De Arme Kant van Winsum, de Stichting Leergeld, MEE en de Stichting 
Welzijn & Dienstverlening.  
 
Succes en vervolg 
De actie heeft er voor gezorgd dat meer mensen meer en beter gebruik maken van regelingen, waardoor zij 
beter kunnen deelnemen aan de samenleving. De gezamenlijke organisaties geven daarom een vervolg aan 
de Kanskaarten acties. De Kanskaarten worden in de loop van het jaar ook in andere dorpen in het 
Hoogelandgebied (De Marne, Eemsmond en Bedum) verspreid. De eerstvolgende actie vindt plaats in 
Bedum.  
 
Voor iedereen in het Hoogelandgebied 
Alle inwoner in dit gebied kunnen de Kanskaart ook downloaden via www.humanitas.nl/afdeling/t-
hoogeland.nl en via de site van www.pactvoorsamenredzaamheid.nl digitaal invullen. U kunt het ook 
ingevuld inleveren bij de balie van Werkplein Noord-Groningen (Ubbo J. Mansholtplein 2, Winsum) of 
opsturen: Werkplein Noord-Groningen, Postbus 19, 9950 AA Winsum. Mailen kan ook: balie@sozawe-
winsum.nl. 
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Bijlage 6 Een sociale kaart maken 

Ga met elkaar na welke personen of organisaties goed op de hoogte zijn en bij de activiteiten betrokken 
kunnen worden. Soms lukt het niet om al deze partners bij het initiatief te betrekken. Dan kan een 
gefaseerde aanpak worden gevolgd. Begin met díe organisaties die wel gemotiveerd zijn en probeer 
anderen er in een later stadium alsnog bij te betrekken. 
 
Stap 1  Inventarisatie 

 Welke informatie heb je nodig voor het bundelen van krachten bij lokale 
armoedeaanpak? 

   Welke informatie is beschikbaar/ontbreekt? 
 
Stap 2  Verzamelen van ontbrekende informatie (persoonlijke contacten, gemeentegidsen, 

internet) 
  Contactpersonen, netwerk in kaart brengen 
 Inventariseren specifieke activiteiten 
 Mogelijkheden voor samenwerking 
 Maak een indeling van de organisaties: vrijwilligersorganisaties, professionele 

organisaties, organisaties voor advies en instellingen met dienstverlening waarnaar 
minimahuishoudens verwezen kunnen worden. 

 
Stap 3  Opstellen plaatselijke sociale kaart aanpak van armoede 

 Raadzaam is het om ook regionale en landelijke organisaties die actief zijn in 
armoedebestrijding op te nemen in de sociale kaart voor informatie over achtergronden 
en ontwikkelingen (gebruik zoekprogramma’s op internet). 

 
Stap 4  Bijhouden van sociale kaart in de toekomst 
 
Situatieschets 
Wat is de situatie? Is er een (actuele) sociale kaart met betrekking tot armoede opgesteld? Anders: maak 
zelf een sociale kaart. Begin met in kaart brengen van de cijfermatige gegevens over armoede, inkomen, 
uitkering, werkgelegenheid etc.: 
•  Welke landelijke cijfers zijn er?; 
•  Hoe is de situatie rond armoede in de gemeente? Zijn daar gegevens van?; 
• Wordt er in de gemeente aan armoedebestrijding gedaan?; 
• Is er minimabeleid? Werkt de gemeente samen met buurgemeenten?; 
•  Is er een (initiatief voor) een voedselbank of zijn er andere activiteiten? 
 
Betrokken organisaties 
•  Wat is de recente lokale geschiedenis (de afgelopen 5 á 10 jaar) met betrekking tot armoede in de 

gemeente? Is er eerder aandacht aan besteed? Zo ja door wie, en met welke resultaten?; 
•  Hoe zijn de contacten? Is er overleg?; 
• Participeren (raad van) kerken, diaconie, caritas, Humanitas aan cliëntenraden, Arme Kant-groepen etc.? 
 
Instanties en organisaties op het terrein van armoede een verantwoordelijkheid hebben of daarop 
aangesproken zouden kunnen worden 
•  Wat doet de overheid?; 
•  Wat doen en weten (semi-)overheidsinstanties en instellingen voor professionele hulpverlening?; 
•  Wat wordt/is al gedaan door kerken, caritas, diaconieën, particulier initiatief? 
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Bronnen 
Gemeentelijke overheid, sociale dienst, kredietbank, lokale zelforganisaties, belangenorganisaties van 
uitkeringsgerechtigden, cliëntenraden, welzijnsinstellingen, lokale politieke partijen, scholen, 
ouderenbonden, vakbonden etc. 
 
Met dank aan: 
- Stappenplan lokale Arme Kant-groepen 2008, Arme Kant van Fryslân en anderen: 
- Kerk in Actie, Carla van der Vlist. 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 


