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cmo stamm en netwerken.

alliantie van kracht is een netwerk
met als doel een beter handelingsrepertoire
voor professionals en bewoners die in armoede
en/of schulden leven.
De Rijksuniversiteit Groningen doet verdiepend
onderzoek naar meergeneratie-armoede in
de Veenkoloniën. Het Sociaal Planbureau
Groningen en Trendbureau Drenthe monitoren
trends en ontwikkelingen rondom armoede.

m

van schulden naar kansen heeft als
doel om voor 2020 het aantal huishoudens dat
in armoede leeft door probleemschulden in vijf
steden met 15% te verminderen.
CMO STAMM voert het programma uit in
de stad Groningen. Met lokale projecten
ondersteunen we 1680 huishoudens richting
een gezonde toekomst.
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Werkplaatsen
en leerkringen

Duiden
van feiten
en cijfers

Samenwerking
bevorderen
Inzicht via
onderzoek en
monitoring

Procesbegeleiding/
kwartiermaker

kennis delen.
De websites armoedegroningen.nl en armoededrenthe.nl zijn de provinciale
platforms voor kennisdeling, agendering, duiding en het versterken van de praktijk
rondom armoede en schulden.
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CMO STAMM zet zich in voor een krachtige samenleving
waarin iedereen meedoet. De armoede- en
schuldenproblematiek is uitermate divers en complex.
Alleen een integrale aanpak waar alle partijen samen
voor staan werkt. Daarom hebben we een routeplanner
beschreven met vijf pijlers die van belang zijn bij een
innovatieve aanpak van armoede en schulden. Op welk deel
van de route treffen we elkaar? Want jij doet toch ook mee
om armoede in Groningen en Drenthe terug te dringen?

		

		

Onze monitoring taak vervullen we vanuit twee te onderscheiden onderdelen:
Sociaal Planbureau Groningen en Trendbureau Drenthe. De provincies Groningen
en Drenthe subsidiëren ons voor onze publieke taken. Naast deze publieke taken
werken we ook in opdracht voor diverse opdrachtgevers.

M
MM

Activeren
bedrijfsleven

armoede &
schulden

We maken thema’s bespreekbaar, verbinden en ontwikkelen samen met onze
partners innovatieve oplossingen voor beleid en praktijk. Deze inzichten en
innovaties delen wij actief met iedereen.

STA

O

C

rollen en diensten
M
MM.

CMO STAMM is een onafhankelijk kenniscentrum voor sociaal-maatschappelijke
vraagstukken. We werken voor gemeenten, provincies, maatschappelijke
organisaties, bedrijfsleven en inwoners van de regio. We signaleren en monitoren
trends en ontwikkelingen in Groningen en Drenthe. We weten daardoor wat er
leeft, waar het schuurt en wat werkt.

Heb je informatie om te delen? Stuur een e-mail naar: info@armoedegroningen.nl
of info@armoededrenthe.nl
C

Via leerkringen worden ervaringen en kennis
gedeeld die helpen om bewoners met de juiste
interventies te ondersteunen. De leerkringen
worden ontwikkeld en opgezet door onder
andere CMO STAMM.

CMO STAMM is als aanjager van Moedige
Mensen o.a. actief in het Westerkwartier,
de stad Groningen en de gemeenten
Zuidhorn en Haren.

kenniscentrum
met publieke taak.

O

CMO STAMM fungeert als aanjager voor tien
Drentse en Groningse gemeenten.

oedige ensen is een landelijk netwerk
van kwartiermakers die samenwerking in
gang zetten met vertegenwoordigers van
onder meer organisaties voor sociaal werk,
het (lokale) bedrijfsleven, gemeenten en
vrijwilligersorganisaties.
m

schouders eronder is een landelijk
programma met als doel het verbeteren van
kennis en vakmanschap van iedereen die een
rol heeft in het signaleren, voorkomen en
oplossen van schulden.

routeplanner

		

CMO STAMM is betrokken bij verschillende netwerken en initiatieven. We vertalen
landelijke initiatieven naar regionale initiatieven. Altijd onafhankelijk. We zijn
aanjager in het gezamenlijk werken aan een effectieve aanpak van armoede en
schulden. Hieronder staan enkele van deze netwerken benoemd.

Om effectief in te spelen op de armoede- en schuldenproblematiek, is het
van belang de cijfers zorgvuldig te analyseren en in de lokale context te
duiden. Over welke risicogroepen gaat het in jouw gemeente en wat zijn
bijvoorbeeld de ervaringen van deze mensen zelf?

psychische gezondheid

Invloed van stress,
schaamte doorbreken en
gevoel van eigenwaarde
lichamelijke gezondheid

Gezonde voeding en
voldoende beweging

Wat ervaren de mensen zelf?

33+19+
35+32L 12+69L
Hieronder de uitkomst van negen Versnellingskamers met 105 mensen
uit Groningen en Drenthe, die van weinig geld moeten rondkomen.

19%

33%

A

H

Onze focus: meedoen vergroten en
een sociaal netwerk versterken
dat ondersteuning biedt, en ook
gericht kan zijn op het delen
van interesses en plezier.

S

H

Wij geloven daarbij sterk in de kennis, de kracht en het inzicht van mensen
die zelf in armoede leven. Want zij weten het beste waar het schuurt en
wat zij nodig hebben. Van belang is dat samenwerken niet langer vanuit
organisatiebelangen wordt ingezet, maar vanuit processen rond de inwoner.

sociale relaties

Sociale relaties benutten
en versterken

Het gaat dan om samenwerken in de totale keten:

& activiteiten
Participatie, vrije tijd en
(vrijwilligers)werk
werk

preventie
& vroegsignalering

wonen

Huisvesting en leefomgeving

Laaggeletterdheid,
competenties en talenten
om regie te kunnen voeren

(in)formele
hulp

nazorg

herkomst

Gezinssamenstelling, intergenerationele armoede en
land van herkomst

neutraal
oneens

S

isie en trategie

Een gezamenlijke visie en collectieve strategie geeft focus en is voorwaarde voor een
heldere koers. Ontwikkel gezamenlijke overtuigingen. Leg de ambities vast. Maak
inzichtelijk wie wat kan bijdragen en waar je samen nog oplossingen voor moet vinden.
Vertaal de visie naar vier onderdelen in de aanpak, zie ‘Onderdelen van de aanpak’ (III).

Financiën

Flexibel toepassen

Om de aanpak van armoede en schulden te laten slagen is een
transformatie op veel fronten nodig. Wat maakt echt het verschil?
Daarvoor vinden we nieuwe routes. Alleen door te doen, komen
we erachter of wat we bedacht hebben echt werkt. En waar nog
aanpassingen nodig zijn. Transformatie op vier fronten:

toeslagen en regelingen

Zoals gemeentelijke
regelingen en
kortingspassen

ontschotten

Integrale benadering

Wetten en regels zijn nodig. Ze geven
helderheid en bescherming voor zowel de
mensen in armoede als voor organisaties.
Eenmaal vertaald naar beleid kunnen ze de
professionele ruimte ook behoorlijk beperken.
Toch kun je met een frisse en vernieuwende
blik veel binnen de huidige regels doen. Door ze
bijvoorbeeld meer flexibel toe te passen en ze integraal
te vertalen naar beleid. Onze focus: regels zo inzetten
dat ze ook daadwerkelijk werken voor de persoon om
wie het gaat.

Er is al veel in gang gezet om armoede en
schulden te voorkomen. Door bijvoorbeeld
toeslagen, kindpakketten, voedselbanken, de
bijzondere bijstand of door een regeling te
treffen met schuldeisers.
Tussen de vele toeslagen, ingewikkelde
armoederegelingen en fiscale aftrekposten raak je
al snel het overzicht kwijt. En de totale kosten die met
armoedebestrijding gepaard gaan zijn immens. Onze
focus: financiële middelen overzichtelijker en slimmer
samenvoegen en inzetten.

uitvoeringskosten

Ondersteuning en
zorg, gezondheid,
schuldhulpverlening

D

V

Participatiewet,
bijstandswet en wajong

e Beweging

•
•
•

ndere overheid: welke verandering is er nodig bij de overheid?
nder lokaal samenspel: welk nieuw lokaal samenspel is gewenst?
ndere werkwijze: regie bij de persoon zelf, wat vraagt dit aan

verandering in houding en gedrag?

•

nder aanbod: wat verstaan we onder integraal en maatwerk?

		

eens

wetten en regels

Beleid, regels
en wetten

A

Iedere situatie is uniek

uitkering

A

maatwerk

35%

V

Van belang is goed inzicht te krijgen
in de persoon of de groep
mensen om wie het gaat.
Onze focus: kijken naar wat
wèl mogelijk is in ieders
persoonlijke situatie.

Meedoen kost vaak geld. Denk bijvoorbeeld aan
meedoen met sport en muziek. Niet meedoen
en het ontbreken van sociale relaties heeft
een negatief effect op eigenwaarde, gedrag,
gezondheid en prestaties en vergroot de
kans op toekomstige armoede.

12%

69%

II

Er is een grote verscheidenheid aan
oorzaken en doelgroepen bij armoede
en schulden. Het maakt nogal uit of
je in een arm gezin opgroeit en arm
blijft of dat je door een faillissement in
armoede beland.

et peelveld

Succes in de aanpak van armoede en schulden is afhankelijk van een effectief
samenspel van meerdere partijen: ervaringsdeskundigen, vrijwilligers,
professionals, ambtenaren, bedrijven, schuldeisers en werkgevers. Niet
eenmalig, maar juist op verschillende momenten in het traject, dus van
preventie tot nazorg.

A

D

“ ls je uit de
armoede wilt
komen, moet
je zelf stappen
zetten”

kennisniveau

et netwerk
en meedoen

A

“ e gemeente
doet wat zij kan
om mensen met
weinig geld te
ondersteunen”

O

e persoon

IV

ijfers

Bijna 10.600 kinderen in Groningen en 7.400 kinderen in Drenthe groeien
op in armoede. In de provincie Groningen leven naar verhouding meer
huishoudens met een laag inkomen dan gemiddeld in Nederland (10,5%
versus 8,2% landelijk). In de provincie Drenthe is dit 7,4%.

32%

nderdelen van de aanpak

Het kan en moet anders! Vier onderdelen zijn in gezamenlijkheid cruciaal in de aanpak. Het
gaat niet alleen om de mens in armoede en zijn of haar netwerk. Ook het huidige ingewikkelde
systeem van wetten en regels moet onder de loep. En daarbij geldt vooral: maatwerk. Want
ieder individu en ook elke lokale context kent zijn eigen dynamiek. Onze focus: met effectievere
inzet van middelen en meer flexibiliteit samen bouwen aan creatieve oplossingen!

D

Feiten en

III

armoede & schulden
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routeplanner

