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1. Inleiding 
 

1.1  Aanleiding 
Op 30 januari 2014 heeft de gemeenteraad het Beleidsplan armoedebeleid 2014-2018 (Gemeente 

Doetinchem, 2014) vastgesteld. In maart 2016 heeft de gemeentelijke rekenkamercommissie onderzoek 

gedaan naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het armoedebeleid (Rekenkamercommissie 

Doetinchem, 2016). Dit onderzoeksrapport geeft een aantal deelconclusies. Zo zou de gemeente 

onvoldoende inzicht hebben in de aard en omvang van de armoedeproblematiek en de samenstelling van 

de doelgroepen. Ook is niet duidelijk of deze doelgroepen voldoende worden bereikt met het huidige 

aanbod aan voorzieningen en regelingen van het minimabeleid. Tot slot heeft de gemeente volgens dit 

rapport geen inzicht in de redenen waarom een deel van deze huishoudens/inwoners geen gebruik maakt 

van regelingen en voorzieningen. Het rekenkameronderzoek toont door middel van deze kritiekpunten aan 

dat er binnen de gemeente behoefte is aan verder onderzoek waarin het huidige beleid tegen het licht 

wordt gehouden. 

 

De gemeente heeft daarom opdracht gegeven tot een evaluatie van het huidige armoedebeleid. Het doel 

van de beleidsevaluatie is om inzicht te krijgen in de effecten en het bereik van het beleid in relatie tot de 

opgestelde doelstellingen. De resultaten van het onderzoek dienen vervolgens als input voor de gemeente 

waarmee zij het armoedebeleid kan herijken.  

 

In dit onderzoek worden op aanvraag van de gemeente de voornaamste redenen voor niet-gebruik van de 

sociale regelingen onder de minima uitgelicht. Daarnaast heeft de gemeente aangegeven  extra aandacht 

te willen jongeren met een mogelijke schuld- en armoedeproblematiek. Uit meerdere onderzoeken blijkt 

immers dat het opgroeien in armoede en schulden talloze negatieve effecten heeft op het welbevinden, 

schoolprestaties en toekomstige kansen op de arbeidsmarkt (NJI, 2015). Het is daarom van belang om 

mogelijke schuldenproblematiek vroeg te signaleren en een aanbod van sociale regelingen op te zetten dat 

goed op deze mogelijke problematiek aansluit. De gemeente wil daarom met name inzoomen op de 

bekendheid van de verschillende regelingen bij jongeren.  

 

De hoofdvraag die in deze evaluatie centraal staat luidt als volgt: “Sluit de uitvoering van het huidige 

armoedebeleid aan op de doelstellingen die uit dit beleid volgen?”.  

1.2  Onderzoeksopzet 
Om een antwoord te geven op deze onderzoeksvraag zijn verschillende onderzoeksactiviteiten uitgezet. 

Ten eerste zijn bestaande documenten en gegevens geanalyseerd waarmee de doelstellingen en 

randvoorwaarden van het huidige beleid in beeld worden gebracht. Het beleidsplan armoedebestrijding 

2014-2018 (Gemeente Doetinchem, 2014) dient daarbij als primaire input. Maar ook de uitkomsten van het 

rekenkameronderzoek met als titel ‘Armoede, een voortdurende zorg’ (Rekenkamercommissie Doetinchem, 

2016), de bijdrage van de Sociale Raad ‘Bouwstenen en adviezen vanuit de SR’ (Sociale Raad, 2017) en het 

jaarverslag van het Platform Armoedebestrijding Doetinchem (2015) dienen daarbij als input. 

 

Ook is belangrijke input op te halen vanuit de gemeentelijke ketenpartners. Het gaat dan om organisaties 

als het Comité van mensen in de bijstand, Buurtplein en buurtcoaches, sociale raadslieden, WORLD, 

bewindvoerders(kantoren) en PAD. Deze organisaties hebben zicht op de (potentiële) doelgroepen van het 

gemeentelijke armoedebeleid en vervullen daardoor een schakelfunctie tussen de gemeente en haar 
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inwoners. De gemeente heeft aangegeven dat zij het belangrijk vindt om input vanuit deze partijen mee te 

nemen bij de formulering van de nieuwe beleidskaders. De ketenpartners worden daarom benaderd voor 

een aantal kwalitatieve diepte-interviews, waarin hen wordt gevraagd naar hun visie ten aanzien van het 

gemeentelijke armoedebeleid en in hoeverre de doelstellingen van het armoedebeleid worden 

gerealiseerd.  

 

Daarnaast zetten wij twee enquêtes uit onder inwoners van de gemeente. Enerzijds sturen wij een 

schriftelijke vragenlijst naar inwoners die gebruik maken van één of meerdere sociale regelingen. In deze 

vragenlijst wordt inwoners gevraagd naar de wijze waarop zij toegang hebben gekregen tot één of 

meerdere sociale regelingen, hoe zij de kwaliteit rondom de dienstverlening beoordelen en welke effecten 

de ondersteuning heeft op de persoonlijke situatie. Anderzijds sturen wij een brief met een link naar een 

online vragenlijst naar drie scholen (Mijn school, Graafschap college en Prakticon), met de vraag of zij deze 

onder hun leerlingen/studenten willen uitzetten. Deze jongeren maken zelf (nog) geen gebruik van sociale 

regelingen. Hen wordt gevraagd of ze hulp van de gemeente zouden willen bij het uitoefenen van 

verschillende activiteiten, of zij bepaalde activiteiten kunnen betalen, waar ze geld aan uitgeven, of er 

rekeningen zijn die ze niet kunnen betalen en of ze leningen/schulden hebben.  
 

Tot slot wordt door middel van gegevensanalyse van gemeentelijke data en open databronnen gekeken in 

welke wijken en buurten een grote kans op armoedeprevalentie bestaat en hoe het gebruik van sociale 

regelingen zich hiertoe verhoudt. Daarmee krijgen we inzicht in de mate waarin de doelgroepen van het 

armoedebeleid in beeld zijn bij de gemeente. Ook wordt geanalyseerd hoe deze cijfers zich verhouden tot 

armoedeprevalentie in andere (vergelijkbare) gemeenten, welke overeenkomen qua inwonersaantal, 

centrumfunctie en sociale structuur.  

1.3  Leeswijzer 
In dit onderzoeksrapport worden onze bevindingen aan de hand van verschillende thema´s weergegeven.  

 

Hoofdstuk 1 beschrijft de aanleiding, de hoofdvraag en de verschillende onderzoeksmethoden met 

betrekking tot deze evaluatie.  

 

Hoofdstuk 2 dient om de doelstellingen van het beleid helder uiteen te zetten en om aan te geven aan 

welke randvoorwaarden het beleid moet voldoen.  

 

In hoofdstuk 3 beschrijven we in algemene zin hoe de gemeentelijke ketenpartners kijken naar het 

armoedebeleid van de gemeente Doetinchem. 

 

Hoofdstuk 4 geeft inzicht in de resultaten van de enquête die is uitgezet onder gebruikers van sociale 

regelingen. We zien hoe inwoners met deze regelingen bekend zijn geraakt en wat hun mening is over de 

aanvraagprocedure en kwaliteit van de ondersteuning. 

 

Hoofdstuk 5 geeft de resultaten weer van het behoeftenonderzoek onder jongeren. Daar zien we de 

behoeften van jongeren aan ondersteuning op het gebied van geldzaken en armoede.  

 

In hoofdstuk 6 worden de sociale regelingen afzonderlijk geëvalueerd. Dit doen we op basis van de 

informatie die we hebben opgehaald uit de diepte-interviews met gemeentelijke ketenpartners. 
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In hoofdstuk 7 worden de voornaamste redenen voor het niet gebruiken van de sociale regelingen van de 

gemeente Doetinchem besproken.   

 

Hoofdstuk 8 laat zien hoe de gemeente Doetinchem zich verhoudt tot andere gemeenten met betrekking 

tot armoedeprevalentie. Daarnaast zien we in welke buurten van de gemeente een groot risico bestaat op 

prevalentie van armoede en hoe dit in verhouding staat tot het gebruik van sociale regelingen. 

 

In hoofdstuk 9 wordt de onderzoeksvraag beantwoord en worden de belangrijkste conclusies op een rij 

gezet.  

 

In hoofdstuk 10 worden concrete aanbevelingen gedaan om armoedebestrijding in en het armoedebeleid 

van de gemeente Doetinchem te verbeteren, zowel in algemene zin als uitgesplitst naar regeling.  
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2. Huidig beleid 
Dit hoofdstuk gaat enerzijds in op de doelstellingen die in het armoedebeleid geformuleerd zijn en 

anderzijds op de randvoorwaarden die gesteld zijn om deze doelstellingen te realiseren. 

2.1  Doelstellingen 
Het door de gemeente opgestelde armoedebeleid voor de periode 2014 tot heden heeft als centraal credo 

‘De basis op orde en meedoen’ (Gemeente Doetinchem, 2014). De gemeente Doetinchem vindt het van 

belang dat de financiële basis van inwoners op orde is en dat zij aansluiting vinden bij de samenleving. 

 

‘De basis op orde’ 
De basis op orde wordt door de gemeente als een belangrijke voorwaarde gezien om mee te kunnen doen 

binnen de samenleving. Wanneer de basis op orde is, zo wordt geredeneerd, kunnen inwoners de kosten 

betalen die worden gemaakt om te wonen en te leven.  

 

Meedoen 
Daarnaast vindt de gemeente het belangrijk dat inwoners aansluiting vinden bij de samenleving. Ze moeten 

zich kunnen ontplooien, ontwikkelen en volop mee kunnen doen aan de samenleving. Sommige inwoners 

hebben echter niet voldoende middelen om volledig mee te kunnen doen binnen de samenleving. Daarom 

ondersteunt de gemeente inwoners om volwaardig te kunnen participeren binnen buurt, wijk, of stad. 

Bijvoorbeeld met een lidmaatschap voor sportieve en culturele activiteiten. 

 

Doelstellingen   
Vanuit deze twee invalshoeken heeft de gemeente Doetinchem zich tot doel gesteld om enerzijds de 

maatschappelijke participatie te verhogen en anderzijds te streven naar een vergroot bereik onder 

inwoners die tot de doelgroep behoren (de minima). Vanuit deze algemeen geformuleerde doelstelling 

heeft de gemeente een aantal speerpunten geformuleerd: 

 

• Activeren naar werk 

• Het armoedebeleid heeft een activerende werking. Minima worden indien mogelijk 

gemotiveerd om hun situatie van armoede te doorbreken. Dit gebeurt door in te zetten 

op arbeidsparticipatie. 

• Aansluiten bij Wijkwerk nieuwe stijl 

• Het armoedebeleid van de gemeente Doetinchem moet ondersteunend zijn aan de visie 

op het sociaal domein en bij de beleidskaders van Wijkwerk nieuwe stijl. Om deze 

aansluiting te borgen wordt er nauw samengewerkt met buurtcoaches.  

• Bevorderen van financiële zelfredzaamheid 

• Het beleid is erop gericht om mensen te helpen met geld om te gaan en vaardigheden te 

ontwikkelen om, op termijn, financieel zelfredzaam te zijn. 

• Betere bekendheid, meer gebruik en minder ingewikkeld 

• Het beleid richt zich op het beter bereiken van de doelgroep en het wegnemen van 

barrières. 

• Bundelen van krachten 

• Naast de gemeente zijn er tal van andere organisaties die werk maken van 

armoedebestrijding. Het bundelen van krachten levert een grote meerwaarde op.  
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Naast de bovengenoemde speerpunten heeft de gemeente Doetinchem geen concrete meetbare doelen 

geformuleerd. Wel worden er per speerpunt acties en sociale regelingen genoemd die moeten bijdragen 

aan de verwezenlijking van bovengenoemde speerpunten (Gemeente Doetinchem, 2014). 

2.2  Sociale regelingen 
De gemeente Doetinchem heeft verschillende regelingen om de gestelde speerpunten te realiseren: 

kwijtschelding van gemeentelijke belastingen, de individuele inkomenstoeslag, de bijzondere bijstand, de 

garantverzorgd-polis, het meedoenarrangement en de schulddienstverlening (Gemeente Doetinchem, 

2014). Hieronder volgt een korte beschrijving van deze regelingen. 

 

Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen 
Als het gaat om de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen geldt er een beperkte beleidsvrijheid voor 

Nederlandse gemeenten. De kwijtschelding gebeurt automatisch door gegevensuitwisseling tussen 

inwoner en gemeente. Hierbij geldt 100% van de bijstandsnorm. Indien inwoners aan bepaalde criteria 

voldoen worden ze vrijgesteld van gemeentelijke belastingen (Gemeente Doetinchem, 2014).  

 

Langdurigheidstoeslag / individuele inkomenstoeslag 
De langdurigheidstoeslag werd in de gemeente Doetinchem voor inwoners vastgesteld op basis van de 

individuele omstandigheden van iemand. Hierbij werd een inkomensgrens van iets boven het minimum 

gehanteerd. Zodoende kwamen ook mensen met een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid in 

aanmerking. Die uitkering is namelijk vaak iets hoger dan het minimum en de doelgroep heeft geen zicht 

op inkomensverbetering (Gemeente Doetinchem, 2014).  

 

Per 1 januari 2015 vervangt de individuele inkomenstoeslag de langdurigheidstoeslag. Sindsdien kan de 

gemeente een individuele toeslag verlenen aan inwoners wanneer ze hiervoor in aanmerkingen komen. 

Hierbij geldt in lijn met artikel 36, lid 1 van de Participatiewet dat inwoners een langdurig laag inkomen 

hebben dat niet hoger is dan de geldende bijstandsnorm. Een marginale overschrijding vormt hierbij geen 

belemmering (Gemeente Doetinchem, 2015). 

 

Bijzondere bijstand 
De bijzondere bijstand fungeert als een vangnet voor de inwoners van de gemeente Doetinchem. De 

regeling is bedoeld om echt noodzakelijke kosten te dekken en die die inwoners niet zelf kunnen betalen 

vanuit inkomen of vermogen.  

 

Ook binnen de bijzondere bijstand wordt er maatwerk geleverd. De gemeente gaat met inwoners in gesprek 

om te kijken naar de mogelijkheden die hij/zij heeft in het netwerk en kijkt of er mogelijkheden zijn binnen 

bestaande voorliggende voorzieningen.  

 

GemeentePolis / Garantverzorgd 
De GemeentePolis is een collectieve voorziening om inwoners met een inkomen tot 120% van de 

bijstandsnorm en/of hoge zorgkosten te compenseren. Het jaar 2014 gold voor Doetinchem als een 

‘verkennend’ jaar om te kijken op welke wijze de gemeente inwoners vanaf 2015 het beste kon 

ondersteunen.  
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Meedoenregeling / Meedoenarrangement 
Vanaf 2015 is de Meedoenregeling omgezet in het Meedoenarrangement. Een arrangement met een 

gelimiteerd budget dat, zoals verwoord in het beleidskader, oog heeft voor de behoeften van de doelgroep. 

Binnen het Meedoenarrangement gaat de gemeente met inwoners in gesprek om te kijken hoe ze (weer) 

deel kunnen nemen aan de samenleving. Hierbij geldt dat inwoners persoonlijke aandacht krijgen en 

‘ruimte’ hebben in het arrangement (Gemeente Doetinchem, 2014). Het meedoenarrangement geeft 

minima de mogelijkheid om zelf te beslissen hoe zij mee willen doen. Hierbij kunnen minima kiezen uit een 

breed aanbod binnen de gemeente van cultuur, sport en vrije tijd. 

 

Schulddienstverlening 
De schulddienstverlening in de gemeente Doetinchem is er op gericht om inwoners te begeleiden in hun 

weg uit de schulden. Hierbij wordt er primair ingezet op het stimuleren van de financiële zelfredzaamheid 

van inwoners. De gemeente Doetinchem heeft in het beleidsplan 2014 aangegeven de 

schulddienstverlening vanaf 2014 verder te intensiveren. 

2.3  Randvoorwaarden 
In deze paragraaf worden de randvoorwaarden beschreven die gelden om de in hoofdstuk 1 genoemde 

speerpunten te realiseren. Daarbij wordt ingegaan op het financiële kader en op het tijdskader. 

 

Financieel 
Het budget voor het armoedebeleid stond in het verleden behoorlijk onder druk. Deels was dit te verklaren 

door de toenemende kosten van de bijzondere bijstand en bewindvoeringskosten. In het beleidskader 

‘Armoedebestrijding 2014-2018’ heeft de gemeente Doetinchem zich voorgenomen om in lijn met de 

voorgaande jaren het budget voor armoedebestrijding gefaseerd op te hogen om het armoedebeleid te 

intensiveren. In 2013 is het budget opgehoogd met €52.000,- euro, in 2014 met €210.000,- euro en vanaf 

2015 is het budget voor het armoedebeleid structureel verhoogd met €250.000,- euro tot in totaal 4.8 

miljoen euro (Gemeente Doetinchem, 2014). 

 

Aangezien de gemeente Doetinchem geen eenduidig format hanteert voor de programmabegrotingen en 

er de laatste jaren flink is geschoven met budgetten hebben we getracht een financieel kader op te stellen 

voor de jaren 2015 en 2016 welke geënt is op de jaarrapportage 2017. Op basis van de jaarrapportage 

(2017) kunnen de uitgaven, al dan niet uitgesplitst naar regeling,  herleid worden. Allereerst valt op dat de 

uitgaven van het armoedebeleid in de jaren 2015 tot 2016 zijn toegenomen van €2,6 miljoen euro in 2015 

naar €2,9 miljoen euro in 2016.  
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Wanneer er gekeken wordt naar de uitgaven uitgesplitst naar regeling, dan valt op dat de kosten voor 

bijzondere bijstand tussen de jaren 2015 en 2016 een forse toename laat zien van 23% tot ruim 1 mln. in 

2016. Hier geldt dat de woonkosten voor taakstellers in 2016 volledig vergoed zijn door het Rijk. Deze 

kosten zijn wel meegenomen in de totale uitgaven Bijzondere bijstand. Tevens is een lichte stijging te zien 

in uitgaven van de Garantverzorgd-polis. De overige uitgaven laten een stabiel uitgavenpatroon zien. 
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Tijdspad 
Het tijdspad waarbinnen de geformuleerde speerpunten gerealiseerd dienen te worden beslaat de periode 

2014 tot 2018. De gemeente Doetinchem heeft geen tijdspad geformuleerd waarbinnen bepaalde 

speerpunten gerealiseerd moeten worden.  
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3. Algemeen 
Vanzelfsprekend gaat (lokale) armoedebestrijding over meer dan alleen beleid en regelingen. Om de 

context te schetsen waarin het huidige armoedebeleid wordt uitgevoerd, zijn daarom interviews gehouden 

met gemeentelijke ketenpartners over het algemene beeld dat men heeft van armoedebestrijding in 

Doetinchem. Tevens zijn eerder gepubliceerde visiedocumenten geanalyseerd. 

 

Diverse ketenpartners hebben benadrukt dat zij slechts een klein deel zien van de armoedeproblematiek: 

 

“Er zullen echt wel mensen zijn die goed geholpen worden door de gemeente, de regelingen en door 

buurtcoaches. Maar die zien wij niet.” 
- WORLD 

 

“Wij zien maar een hele selecte groep. En voor hen spreken wij en voor hen komen wij op. Maar er gaat een 

heleboel goed, dat wil ik voorop stellen.” 
- PAD 

 

Houding van de gemeente Doetinchem 
De ketenpartners zijn erg te spreken over de wil van de gemeente om samen te werken op het gebied van 

(lokale) armoedebestrijding. Initiatieven zoals WORLD (Werkoverleg Overheid Religies en 

Levensbeschouwingen Doetinchem) tonen aan dat de gemeente Doetinchem waarde hecht aan een 

structurele dialoog met verschillende stakeholders. Ook het betrekken van diverse belanghebbenden in dit 

onderzoek wordt genoemd als een positief voorbeeld daarvan. Daarnaast heerst een grote tevredenheid 

over de sterke stimulering van de inzet van vrijwilligers bij de aanpak van diverse hulpvragen. Dit zou 

volgens maatschappelijke organisaties zelfs nog een stuk meer gestimuleerd kunnen worden (PAD, WORLD, 

Coördinator Vrijwilligers Financiële Ondersteuning).  

 

Ook de beleidsvrijheid die de gemeente inzet om de gemeentelijke belastingen kwijt te kunnen schelden 

wordt zeer positief ontvangen: 

 

“Natuurlijk zijn er altijd dingen die beter zouden kunnen. Maar in principe is dit een heel effectief instrument 

in het kader van armoedebestrijding. Dit geld kun je nu op een andere manier inzetten, bijvoorbeeld om 

rekeningen te betalen en schulden af te lossen.”  
- Comité van mensen in de bijstand 

 

Tot slot geven ketenpartners aan blij te zijn met de bereidheid van de Gemeente Doetinchem om haar 

regelingen aan te passen. De meerderheid van de ketenpartners noemt het voorbeeld van de 

Meedoenregeling (nu het Meedoenarrangement): 

 

“Het is echt beter dat het geld nu direct wordt overgemaakt naar de (sport)verenigingen. Nu weet je in ieder 

geval zeker dat het geld niet ergens anders voor gebruikt wordt. Daarnaast ben je zelf verantwoordelijk en 

mag je zelf kiezen. Dat is echt een voordeel.”  
- PAD 
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Formulierencafé 
Ook kwam tijdens de gesprekken naar voren dat de gemeentelijke partners erg te spreken zijn over het 

bestaan van het formulierencafé. Bij het formulierencafé worden inwoners van Doetinchem die hulp nodig 

hebben aan de balie geholpen. Daarnaast wordt relevante informatie verschaft, bijvoorbeeld over 

beschikbare regelingen en mogelijkheden. Het grootste deel van de mensen die naar het formulierencafé 

komen, doen een aanvraag voor het Meedoenarrangement. De vraag naar een ‘laagdrempelig’ 

informatiepunt in de buurt, zoals het formulierencafé, is groot. Het liefst ziet men nog veel meer 

formulierencafé’s in de gemeente Doetinchem, vooral op plekken waar de doelgroep, in dit geval de 

minima, regelmatig komt. Suggesties voor een mogelijk formulierencafé zijn in de Voedselbank en de Mini 

Mannamarkt.  
 

Tevens zou de gemeente door een formulierencafé in de moskee de doelgroep niet-westerse allochtonen, 

een doelgroep die over het algemeen slecht bereikt wordt met betrekking tot sociale regelingen 

(Rekenkameronderzoek, 2015), op een laagdrempelige en informele manier kunnen bereiken.  

 

Regelingen 

Ketenpartners zijn erg positief met het bestaan van de lokale regelingen die de gemeente Doetinchem 

biedt. Vooral het Meedoenarrangement en de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen worden sterk 

geprezen. Ook wordt af en toe de vergelijking gemaakt met andere gemeenten. De gemeente Doetinchem 

komt dan positief naar voren. Zo zouden de bedragen binnen het Meedoenarrangement relatief hoog zijn 

in vergelijking met soortgelijke regelingen binnen andere gemeenten.  

 

Taakverdeling en communicatiekanalen 
Als we kijken naar de taakverdeling en communicatiekanalen geven de verschillende partijen aan goed met 

elkaar samen te werken. Over het algemeen zijn partijen van het bestaan van elkaar op de hoogte en is het 

onderling helder wie waarvoor verantwoordelijk is: 

 

“In gevallen waar wij niet genoeg kunnen helpen, verwijs ik door naar de buurtcoach.”  
- PAD 

 

“Ik weet wie ik moet bellen als een cliënt problemen heeft met bijvoorbeeld de kwijtschelding van de 

gemeentelijke belastingen of de bijzondere bijstand.”   
- Sociaal raadsvrouw 

 

“Buurtcoaches geven dan aan mij aan, die persoon kan nog wel een vrijwilliger gebruiken.” 
- Coördinator Vrijwilligers Financiële Ondersteuning 

 

Ook vanuit een school wordt aangegeven dat zij korte lijntjes hebben met de gemeente en met DUO. Op 

deze manier kunnen (financiële) problemen onder jongeren snel opgelost worden.  

 

Geconcludeerd kan worden dat de rol en taakverdeling van de verschillende hulpverleners, de gemeente, 

scholen en maatschappelijke organisaties over het algemeen helder is. Bij hulpvragen is het duidelijk wie 

deze moet oppakken en wie waarover gaat. 
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“Wij helpen bijvoorbeeld als het gaat om juridische problemen. Buurtcoaches helpen juist met problematiek 

over het gedrag van de persoon of met het ordenen van de administratie. Die taakverdeling is voor ons wel 

heel helder.” 
- Sociaal raadsvrouw 

 

Maatwerk 
In de gemeente Doetinchem is het armoedebeleid en de visie op armoede gebaseerd op het leveren van 

maatwerk. Elke inwoner moet de hulp en/of ondersteuning kunnen krijgen die bij zijn of haar situatie past. 

In het Rekenkameronderzoek (2015) werd echter gesteld dat het de bestaande regelingen juist algemeen 

van aard zijn.  

 

Het PAD geeft aan dat zij snapt dat de gemeente graag algemene regelingen hanteert om de bureaucratie 

te versimpelen, maar dat zij ook graag regelingen ziet voor specifieke doelgroepen (Jaarverslag van het 

Platform Armoedebestrijding Doetinchem, 2015).  
 

Uit de interviews komt niet zozeer de roep om beleid voor specifieke doelgroepen naar voren, maar juist 

de roep om de bestaande regelingen met meer ‘spelingsruimte’ toe te mogen en/of kunnen passen. Men 

ziet graag een combinatie van het denken vanuit oplossingen en denken vanuit de individuele situatie en 

de individuele hulpvraag. Voorbeelden van een gebrek aan maatwerk zijn dat de gemeente alleen een 

bijdrage doet in de kosten voor mensen die via Garantverzorgd en Menzis verzekerd zijn, terwijl zij 

misschien bij een andere zorgverzekeraar een zorgpakket hebben dat beter past bij hun behoeften. Ook 

werd aangegeven dat bij een schuldhulpverleningstraject de eerste stap is om het eigen huis te verkopen, 

terwijl de hypotheek in sommige gevallen lager uitvalt dan de huur per maand voor het nieuwe huis. In die 

gevallen zou een inwoner juist financieel beter af zijn met het behouden van het koophuis dan met het 

verhuizen naar een huurhuis.  

 

Ook de afstemming tussen hulpverleners, in het bijzonder bij meervoudige problematiek, valt onder 

maatwerk. Zo is in het huidige systeem mogelijk dat iemand een schulddienstverleningstraject begint, maar 

in dezelfde periode op advies van een psychiater in een inrichting wordt opgenomen. Het is goed om te 

blijven kijken naar individuele casussen. Ketenpartners zijn het erover eens dat de privacy van de cliënt 

daarin een minder grote rol moet spelen dan zijn of haar hulpvraag. Alle hulpverleners binnen één 

huishouden of voor één cliënt moeten, letterlijk en figuurlijk, met elkaar aan tafel om te bedenken wat de 

beste oplossing is voor de cliënt. Het PAD geeft daarbij aan dat vooral problemen op het medische en het 

sociale domein gescheiden werelden zijn. Daarin zou meer samenwerking of minimaal meer informatie-

uitwisseling moeten plaatsvinden. 

 

Preventie en (vroeg)signalering 
De Sociale Raad constateert in haar visiedocument (2017) dat de gemeente Doetinchem met oog op 

armoedebestrijding in grote mate uitgaat van bewoners die zelf hulp zoeken. Deze houding is naar haar 

idee te passief en optimistisch. Mensen die hulp nodig hebben vragen daar namelijk lang niet altijd om. 

Daarnaast is het op het moment dat men hulp zoekt vaak al veel te laat; op dat moment is de problematiek 

opgestapeld en zijn de geldproblemen sterk gegroeid. Meer inzet op preventie van armoede aan de ene 

kant en (vroeg)signalering van armoede aan de andere kant zou in grote mate kunnen bijdragen aan een 

structurele vermindering van armoede in de gemeente.  
 

Met betrekking tot de preventie van armoede wordt door de meeste geïnterviewden gewezen op het 

informeren en onderwijzen over omgaan met geld. Jongeren zouden hierover geïnformeerd kunnen 
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worden door middel van een vak of les op school. Het project ‘Smart met Geld’ vormt volgens een docente 

op het Graafschap college hierin een zeer goede basis en is door leerlingen ook heel goed ontvangen.  
 

Voor volwassenen is deze situatie wat moeilijker; waar diverse ketenpartners wijzen op cursussen vanuit 

de gemeente of andere instanties, wordt door Buurtplein aangegeven dat er te weinig vraag is naar 

cursussen over omgaan met geld en dat ze deze derhalve hebben stopgezet. Waar aan de ene kant gesteld 

wordt dat vroegtijdig informeren een deel van de problemen zou kunnen voorkomen, blijkt in de praktijk 

dat maar weinig inwoners van de gemeente Doetinchem een dergelijke cursus (willen) volgen. Hier zijn 

meerdere verklaringen voor mogelijk. Het zou kunnen dat inwoners niet op de hoogte zijn van het bestaan 

van de cursussen. Of misschien besteedt men liever tijd aan andere dingen. Maar het is ook mogelijk dat 

de vorm van de gegeven cursus niet past bij de behoefte. Wat de reden ook is, deze vorm van preventie 

blijkt niet goed aan te sluiten bij de doelgroep.  

 

De oplossing voor veel ketenpartners: een werkwijze hanteren waarin men ‘outreachend’ is. Zo kunnen 

buurtcoaches een belangrijke rol spelen in het vroegsignaleren van problemen: 

 

“Ik vind het model van buurtcoaches wel heel positief. Zij kennen de bewoners, er is sprake van langdurig 

contact, je kan alles goed in de gaten houden en ervoor zorgen dat mensen niet ontsporen. Maar de meeste 

mensen met problemen kloppen niet zelf aan.”  
- PAD 

 

Er is dan ook  een wezenlijk verschil tussen hulp nodig hebben en hulp willen. Het vragen om hulp is een 

emotionele hobbel die door mensen moet worden genomen. Sommige mensen nemen deze hindernis 

sneller dan anderen. Vaak denken mensen ook dat ze het zelf kunnen. En soms lukt dat, maar soms ook 

niet. 

 

Een meer outreachende werkwijze blijkt echter nog niet zo gemakkelijker te realiseren:  

 

“Outreachend werken is nog niet zo eenvoudig. Want hoe ga je mensen bereiken? Uit eerdere ervaringen 

blijkt dat het sturen van een brief weinig respons oplevert. Maar je gaat ook niet zomaar op de stoep staan.”  
- Sociaal raadsvrouw 

 

“Ik zou graag meer outreachend willen werken. Bijvoorbeeld via huisbezoeken, buurtbemiddeling en door 

het gebruik van vrijwilligers. Maar dat is nog niet zo gemakkelijk, want je wil niet te vroeg aankloppen, maar 

ook zeker niet te laat.”   
- Buurtplein 

 

Door de gemeente Doetinchem zijn recent stappen zijn gezet om meer ‘outreachend’ te werken. In het 

kader van vroegsignalering is een pilotproject gestart, waarbij buurtcoaches contact opnemen met 

inwoners als ze een betalingsachterstand constateren bij de gemeentelijke belastingen, huur, 

gas/water/licht of de Garantverzorgd polis. 

 

Ketenpartners suggereren dat men ook zou kunnen inspringen op breuken in de levenslijn (life events).  

 

“Bij een scheiding of bij het verliezen van een levenspartner zou je contact op kunnen nemen, gewoon om 

even te kijken of alles nog in orde is of dat men hulp nodig heeft. Dat is heel goed in het kader van preventie. 
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Een pilotproject hiervan loopt nu in Utrecht. Daar wordt deze aanpak sterk gewaardeerd.”  

- PAD 

 

Informatievoorziening 
Wanneer het gaat om informatievoorziening heeft de gemeente een moeilijke taak. De gemeente wil graag 

dat inwoners op de hoogte zijn van hun rechten en plichten. Met betrekking tot de verschillende 

voorzieningen is het belangrijk dat mensen weten waar ze aanspraak op mogen maken. Maar hoe richt je 

deze informatievoorziening zo in dat alle doelgroepen de informatie die voor hen relevant is tot zich 

nemen? 
 

De voorkeuren met betrekking tot informatievoorzieningen lopen sterk uiteen. Zo pleiten de meeste 

ketenpartners voor laagdrempelige informatiepunten in de buurt, terwijl slechts 6% van de jongeren 

behoefte heeft aan een fysiek informatiepunt (zie hoofdstuk 5). Tenslotte ontvangen sommige mensen hun 

informatie graag schriftelijk (brievenbus, flyers) terwijl andere mensen hun informatie graag online willen 

ontvangen en opzoeken. De ketenpartners stellen dat er vanuit de gemeente te veel digitaal wordt 

gecommuniceerd. Op termijn zal het aandeel bewoners dat veel liever werkt met computers en internet 

gaan groeien, maar voor nu lijkt het verstandig om zowel digitaal als schriftelijk informatie te verspreiden. 

 

“De gemeente heeft er een verantwoordelijkheid in om iedereen zo goed mogelijk van informatie te 

voorzien. Dat kan wel wat beter voor mensen die niet overweg kunnen met ‘online’“  
- Comité van mensen in de bijstand 

 

“In deze tijden waarin je elke dag een berg informatie over je heen krijgt, ga je selectief lezen. Brieven open 

je niet altijd meer. E-mails klik je meteen weg. Van de krant lees je enkel de stukken die je interesseren.” 
- Groepsgesprek WORLD 

 

“Ik heb deze informatie niet nodig (met betrekking tot sociale regelingen in het kader van 

armoedebestrijding). Maar ik krijg wel veel brieven, bijvoorbeeld over Garantverzorgd. Het is de bedoeling 

dat de informatie terecht komt bij degenen die het nodig hebben. Niet bij iedereen.” 
- Groepsgesprek WORLD 
 

“Alles gaat online. Dan stuurt men een e-mail in plaats van een brief. Of moeten bewijsstukken via de 

computer ingediend worden. Maar voor sommige mensen is dat ontzettend moeilijk. Zij zijn daar niet zo 

handig in.” 
- Groepsgesprek WORLD 
 

Transparantie 
Uit de interviews komt sterk de wens om meer transparantie naar voren. Hoewel een afwijzing voor een 

bepaalde voorziening altijd als vervelend wordt ervaren, draagt de onduidelijkheid rondom de redenen van 

de afwijzing voor de aanvrager bij aan een sterk negatieve ervaring. 

 

“Dan staat er bijvoorbeeld ‘vermogen’. Maar ik heb geen vermogen. Ik weet echt niet wat ze daarmee 

bedoelen. Maar ik loop daardoor het geld wel mis. Ik weet ook niet waar ze op letten. Letten ze alleen op 

inkomsten of ook op uitgaven? Wanneer bekijken ze het vermogen, zou dat bijvoorbeeld zijn wanneer net 

de huurtoeslag en zorgtoeslag zijn gestort? Ik heb totaal geen inzicht in dat proces.” 
- Comité van mensen in de bijstand 
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Met betrekking tot de bijzondere bijstand wordt op de website van de gemeente Doetinchem vermeld dat 

altijd gekeken wordt naar de persoonlijke situatie en wat daarin noodzakelijke kosten zijn. Dat is echter 

weinig concreet. Ketenpartners missen handvatten met betrekking tot welk soort spullen en welke soort 

kosten vergoed kunnen worden vanuit de bijzondere bijstand en welke niet.  

 

Efficiëntie en interne afstemming 
Ketenpartners zouden graag zien dat er meer interne afstemming is tussen afdelingen van de gemeente. 

Vaak wordt in verschillende aanvragen gevraagd om dezelfde documenten. Hierbij wordt aangegeven dat 

men het goed vindt dat er documenten moeten worden aangeleverd ter verantwoording. Maar dat 

inwoners elke keer dezelfde documenten op moet sturen en ook nog eens naar hetzelfde adres, dat vindt 

men wel vervelend. Deze administratieve last speelt ook voor bewindvoerders, die voor een cliënt 

meerdere, dezelfde, verantwoordingsdocumenten moeten opsturen. 

 

“Het zou handig zijn als alle aanvragen aan elkaar gelinkt zijn. Dat als je iets bijverdient dat maar één keer 

doorgegeven hoeft te worden en niet vijf keer bij alle losse lokale en nationale regelingen.”  
- Comité van mensen in de bijstand 

 

Een administratief systeem waarbij het mogelijk is om documenten en bewijsstukken opnieuw op te vragen, 

is voor diverse ketenpartners een ideale oplossing. Dat scheelt zowel de uitvoerders als de aanvragers tijd. 

 

Buurtcoaches geven aan dat een deel van de stress rondom geldproblemen die veel minima ervaren 

gemakkelijk weggenomen kan worden:  

 

“Veel van onze cliënten wonen in sociale huurwoningen en ontvangen een uitkering. De uitkering wordt 

altijd rond de 10e van de maand overgemaakt. De huur voor Sité moet echter voor de 1e van de maand 

overgemaakt worden, met als gevolg dat veel mensen dus te laat betalen. Er worden dan 

herinneringsbrieven verstuurd, iedere maand, en sommige mensen ervaren daardoor heel erg veel stress. 

Wij worden in die periode als buurtcoaches ook continu gebeld door mensen die in paniek zijn. Ik zou het erg 

wenselijk vinden dat het zo geregeld wordt dat óf de uitkering eerder op de rekening staat óf dat mensen 

ook de huur later mogen betalen.“ 

- Buurtcoach 

 

Nieuwe risicogroepen 

In de gesprekken met ketenpartners wordt enkele keren gesteld dat er risicogroepen zijn met betrekking 

tot armoede die nu niet of niet voldoende aanspraak kunnen en/of mogen maken op de sociale regelingen 

van de gemeente. De groepen die genoemd worden door ketenpartners lopen sterk uiteen. Door WORLD 

en een buurtcoach wordt aangehaald dat ernstige schulden en geldproblemen ook voorkomen bij hoge of 

middeninkomens. Deze groep komt voor te weinig regelingen en hulpmiddelen in aanmerking. Diverse 

buurtcoaches stellen dat ze zich zorgen maken om de groep die net een hoger inkomen heeft dan de 

inkomensgrens die gesteld is met betrekking tot de sociale regelingen:  

 

“Er zijn veel voorzieningen in Doetinchem voor mensen die een inkomen hebben tot de armoedegrens. Dat 

is naar mijn idee wel goed geregeld. Maar voor de mensen die net boven de armoedegrens zitten, zeg 50 

euro per maand, is heel weinig beschikbaar. Ik weet dan ook niet wat ik hen kan aanbieden.” 

- Buurtcoach 

 



Evaluatie van het armoedebeleid in de gemeente Doetinchem vanaf 2014-heden 

18 
 

Een andere buurtcoach wijst op jongeren tot 23 jaar die zelfstandig wonen: 

 

“Hun uitkering is heel laag, alleen vanwege hun leeftijd. Zij vallen op alle fronten buiten de boot. Door de 

lage uitkering kunnen ze bijna niet meer zelfstandig wonen, terwijl dat wel echt beter is in hun persoonlijke 

situatie. Dat gat mag wel opgevuld worden. Ik zou daar wel graag wat meer mogelijkheden voor zien.”  

- Buurtcoach 

  



Evaluatie van het armoedebeleid in de gemeente Doetinchem vanaf 2014-heden 

19 
 

4. Gebruik regelingen 
Dit hoofdstuk geeft de resultaten weer van de enquête die we hebben uitgezet onder gebruikers van sociale 

regelingen binnen de gemeente Doetinchem. We hebben inwoners gevraagd van welke regelingen ze 

gebruik maken, hoe zij hiermee bekend zijn geraakt, wat hun mening is ten aanzien van de 

aanvraagprocedure en de kwaliteit en effectiviteit van de ondersteuning. 

 

De vragenlijst is uitgezet onder 1500 gebruikers van sociale regelingen in de gemeente Doetinchem. Om op 

basis van de steekproef betrouwbare uitspraken te kunnen doen over de gehele populatie van inwoners 

die gebruik maakt van sociale regelingen is een respons nodig van 322 personen.1 In totaal zijn er 176 

schriftelijke vragenlijsten geretourneerd. Dit komt neer op een responspercentage van 11,7%.  

Hoewel de beoogde vuistregel niet is behaald, zijn er geen redenen om aan te nemen dat de huidige 

resultaten afwijken van de werkelijkheid. De gepresenteerde cijfers kunnen daarom een beeld schetsen van 

de ervaringen van inwoners met de sociale regelingen. Het lagere responspercentage leidt er wel toe dat 

de resultaten uit dit onderzoek niet te generaliseren zijn naar alle gebruikers van sociale regelingen binnen 

de gemeente Doetinchem.  

4.1  Achtergrond 
Onderstaande figuur 1 geeft weer van welke gemeentelijke sociale regelingen de responsgroep gebruik 

maakt. We zien dat de meeste respondenten gebruik maken van de 

meedoenregeling/meedoenarrangement (65,9%), de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen (58,5%) 

en de Garantverzorgd-polis (46,6%). 

 

 
Wanneer respondenten wordt gevraagd naar de wijze waarop zij bekend zijn geraakt met de sociale 

regelingen geeft de meerderheid aan dat dit zij hierover hebben gehoord via de gemeente. Slechts een klein 

deel van de respondenten geeft aan online of via sociale media bekend te zijn geworden met de 

mogelijkheden. Ongeveer één derde geeft aan dat zij op andere wijze bekend zijn geraakt met de 

regelingen. In dat geval worden vaak buurtcoaches, het eigen netwerk of zorgaanbieders en/of 

bewindvoerders/schuldhulpverleners genoemd. 

                                                             
1 Voor het bepalen van de netto steekproef is gebruik gemaakt van de Sample Size Calculator, met een 
betrouwbaarheidsinterval van 95% en een foutmarge van 5%: http://www.surveysystem.com/sscalc.htm 
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Figuur 1: Van welke sociale regelingen maakt u gebruik? 
(N=176)
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Als we inwoners vragen of ze andere personen in hun omgeving kennen die moeite hebben om rond te 

komen, zien we dat iets minder dan een derde van de respondenten (31,6%) mensen kent van wie de 

armoedeproblematiek wellicht niet bekend is bij de gemeente. Het maakt daarbij geen verschil van welke 

regeling iemand gebruik maakt. 

 

4.2  Aanvraag 
Uit de figuur blijkt dat zes op de tien inwoners (60,3%) voorafgaand aan de aanvraag voor de ondersteuning 

niet bekend was met deze regelingen. Slechts een kwart (26,4%) geeft aan hier vooraf wel bekend mee te 

zijn geweest. Iets meer dan één op de tien inwoners weet niet (meer) of zij vooraf bekend waren met de 

regeling. 
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Figuur 2: Hoe bent u bekend geraakt met de regeling(en)? 
(N=176)
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Figuur 3: Kent u mensen die moeite hebben om rond te 
komen, maar die geen gebruik maken van sociale regelingen 

van de gemeente? (N=168)
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Figuur 4: Was u voordat u de aanvraag voor ondersteuning 
deed bekend met deze regelingen? (N=174)
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Als we inwoners vragen naar hun ervaringen met de aanvraagprocedure, geeft meer dan een kwart van de 

respondenten (27,9%) aan dat ze dit als moeilijk of zeer moeilijk hebben ervaren. Iets meer dan twee derde 

van de respondenten (35,5%) geeft aan dat zij het juist makkelijk of zeer makkelijk vonden om de regelingen 

aan te vragen. Ook heeft iets meer dan één derde (36,6%) geen duidelijke mening over de moeilijkheid van 

de aanvraagprocedure. Het maakt daarbij geen significant verschil van welke regeling men gebruik maakt. 

 
Als we inwoners vragen naar de kwaliteit van dienstverlening rondom de aanvraag blijkt dat het grootste 

deel positief is. De grootste kritiek lijkt te uiten in de snelheid van de aanvraagprocedure. Iets minder dan 

twee op de tien respondenten (17,3%) geeft aan dit als slecht of zeer slecht te ervaren. Ook de snelheid 

waarmee de regeling beschikbaar kwam wordt door een deel van de inwoners als ondermaats ervaren; 

14,1% beoordeelt dit als (zeer) slecht. 

 
Inwoners geven de aanvraagprocedure een rapportcijfer van gemiddeld een 6,8. Ongeveer één derde 

(31,2%) van de respondenten geeft een 8 of hoger, terwijl 13,9% van de inwoners de aanvraagprocedure 

een onvoldoende geeft.  
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Figuur 5: Hoe vond u het om de volgende regelingen aan te 
vragen? (N=172)
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Een deel van deze respondenten geeft aan dat de website makkelijker kan worden opgezet en dat de taal 

begrijpelijker zou kunnen. Ook geeft een deel van de respondenten aan dat de aanvraagprocedure veel 

papierwerk met zich meebrengt. De hoeveelheid informatie waar de gemeente naar vraagt wordt als een 

grote last ervaren. Dit is in lijn met de resultaten van het kwalitatieve onderzoek onder de gemeentelijke 

ketenpartners (zie hoofdstuk 3). 

4.3  Kwaliteit van de ondersteuning 
Ook is inwoners die gebruik maken van een of meer van de sociale regelingen gevraagd of de ondersteuning 

die zij ontvangen passend is. Het grootste deel van de respondenten geeft aan dat de ondersteuning goed 

aansluit bij de eigen situatie. Zo is ruim twee derde van de respondenten positief over de mate waarin de 

regelingen bij de eigen financiële situatie en bij de eigen behoefte(n) passen. Iets minder dan de helft geeft 

aan dat de ondersteuning past bij de gezinssituatie. Ongeveer één op de tien respondenten (8,6% tot 9,5%) 

geeft aan dat de ondersteuning niet past bij de eigen gezins- of financiële situatie of de eigen behoeften. 

 
Ook is gebruikers van sociale regelingen gevraagd of de ondersteuning leidt tot bepaalde positieve 

uitkomsten. In onderstaande figuur is weergegeven in welke mate dit het geval is. Over het algemeen zien 

we een verdeeld beeld van mogelijke positieve uitkomsten. Zo geeft een deel van de respondenten aan dat 
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Figuur 7: Als u een rapportcijfer mag geven over de 
aanvraagprocedure voor de sociale regeling(en), welk cijfer 

zou dat dan zijn? (N=173)
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de ondersteuning er voor zorgt dat het in het privéleven beter gaat, er minder zorgen zijn over geldzaken, 

meer activiteiten worden ondernomen en dat inwoners beter met geld kunnen omgaan en makkelijker 

rond kunnen komen. Maar er lijkt ook een groep inwoners te zijn waarvoor deze positieve uitkomsten niet 

gelden. Ook hier maakt het geen significant verschil van welke regeling men gebruik maakt. 

 
Als we doorvragen of mensen het gevoel hebben moeilijk of niet rond te kunnen komen met geld, zien we 

dat iets minder dan twee op de vijf (39%) aangeeft hier geen moeite mee te hebben. Voor iets minder dan 

twee derde (61%) van de respondenten geldt dat wel het gevoel leeft dat ze niet of moeilijk rond kunnen 

komen met hun geld. In iets minder dan de helft van het totaal (46,8%) gaat het om een langdurig 

(meerjarig) gevoel dat men met de beschikbare middelen niet rond kan komen. 

 
Conclusie 

We zien dat de meeste inwoners voorafgaand aan de aanvraag tot ondersteuning niet bekend waren met 

de gemeentelijke regeling waar ze gebruik van maken. Zij zijn vooral via de gemeente, hulpverleners en 

vrienden/kennissen bekend geraakt met de regelingen. De aanvraagprocedure wordt door sommigen als 
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komen met uw geld? (N=164)



Evaluatie van het armoedebeleid in de gemeente Doetinchem vanaf 2014-heden 

24 
 

lastig ervaren. Dit komt doordat de aanvraagprocedure lang duurt en ook doordat de ondersteuning niet 

snel beschikbaar komt. Daarnaast is de uitleg op de website van de gemeente niet altijd begrijpelijk en komt 

er bij de aanvraagprocedure veel papierwerk kijken. De kwaliteit van de ondersteuning is volgens de meeste 

respondenten goed. De ondersteuning wordt over het algemeen gezien als passend bij de persoonlijke 

situatie. Ongeveer twee derde van de gebruikers van de respondenten geeft aan dat zij ondanks de 

ondersteuning maar moeilijk rond kunnen komen met hun geld.  
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5. Behoeftenonderzoek jongeren 
Ook onder jongeren is een enquête uitgezet. De vragenlijst die wij hen hebben voorgelegd is verspreid via 

de scholen door docenten een brief te sturen met een link naar een online vragenlijst. Deze is vervolgens 

door de docenten verder verspreid onder hun leerlingen. Bij deze jongeren is geïnformeerd waarmee zij 

graag ondersteuning zouden willen als zij geldproblemen zouden hebben en uit welke vormen deze 

ondersteuning zou moeten bestaan. Daarnaast richt de vragenlijst zich op onderling leengedrag en overige 

geldzaken. De vragenlijst is uitgezet via drie schoollocaties binnen de gemeente Doetinchem (Mijn school, 

Graafschap college en Prakticon). Uiteindelijk hebben 121 jongeren deze enquête ingevuld.  

5.1  Behoefte 
Aan jongeren is gevraagd bij welke activiteiten zij graag hulp zouden willen krijgen in het geval zij weinig te 

besteden hebben. Een groot deel van de jongeren geeft aan graag ondersteuning te krijgen voor 

verschillende activiteiten, zoals het kopen van nieuwe kleding, het ontvangen van kortingen en om te 

kunnen sporten. (Culturele) uitstapjes lijken wat minder populair te zijn, evenals ondersteuning bij hobby’s 

en sporten in de buurt op basketbal- of voetbalvelden. Toch zijn er maar weinig jongeren die niet graag 

ondersteuning ontvangen van de gemeente indien ze weinig te besteden hebben. 

 
Als we doorvragen of jongeren hulp zouden zoeken als zij geldproblemen zouden hebben, geeft verreweg 

het grootste deel (77,9%) aan dat zij bij hun ouders/verzorgers zouden aankloppen. Andere familieleden 

zijn ook een van de hulpbronnen die door jongeren worden genoemd.  Slechts een klein deel van de 

jongeren geeft aan dat ze geen hulp zouden zoeken (5,8%). Vrienden of vriendinnen worden door iets 

minder dan één op de vijf jongeren (20,2%) genoemd en de gemeente wordt in 16,5% van de gevallen 

gezien als een hulpbron.  
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Figuur 1: Stel: Je hebt niet veel geld te besteden en de gemeente 
wil jou graag helpen. Bij welke van de onderstaande activiteiten en 

dingen zou jij dan graag hulp krijgen? (N=115-118)
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De gemeente is dus niet het eerste waar jongeren aan denken als ze ondersteuning zouden willen voor 

geldproblemen. Als we vragen of jongeren deze hulp wel zouden willen ontvangen zien we dat ongeveer 

één op de vijf (19,4%) aangeeft dit wel te willen en dat 14,8% sowieso geen hulp vanuit de gemeente 

wil.  Iets meer dan twee op de vijf (43,5%) geeft aan dit misschien te willen en 22,2% alleen maar als het 

om grote bedragen gaat. 

 
Aan jongeren die aangeven geen hulp te willen vanuit de gemeente is gevraagd waarom zij deze hulp niet 

zouden willen. Het grootste deel van de jongeren (80%) geeft daarbij aan dat zij liever zelf hun problemen 

oplossen en één op de vijf (20%) geeft aan dat de hulp die de gemeente biedt niet past bij de ondersteuning 

die ze zouden willen. Géén van gevraagde jongeren geeft aan slechte ervaring te hebben met de gemeente.  
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Figuur 2: Als jij zelf geldproblemen zou hebben, naar wie of 
wat zou je dan toegaan voor hulp? (N=104)
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Figuur 3: Als je geldproblemen zou hebben, zou je dan hulp 
willen vanuit de gemeente? (N=108)
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Voor jongeren die aangeven wel graag hulp te willen ontvangen vanuit de gemeente, geeft iets minder dan 

de helft (47%) aan dat ze behoefte zouden hebben aan een persoonlijk gesprek, maar ook geeft een groot 

deel (37,4%) aan dat ze iemand zouden willen die hen helpt om geldzaken op orde te krijgen. Een website 

die jongeren helpt om met geld om te gaan, korting op activiteiten, een folder met handige tips en verhalen 

en online hulp vanuit de gemeente zou voor sommigen ook uitkomst bieden. Een informatiepunt waar men 

met vragen terecht kan lijkt maar door een kleine groep gewenst te zijn. 

 
Meer dan de helft van de jongeren (61,5%) wist voordat ze de vragenlijst invulden niet dat de gemeente 

mogelijkheden biedt aan jongeren die moeite hebben om rond te komen om toch lid te worden van een 

(sport)vereniging). De gemeente zou dus meer bekendheid kunnen creëren omtrent de mogelijkheden tot 

ondersteuning.  
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Figuur 5: Welk type hulp zou je graag willen? (N=83)
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Hetzelfde geldt voor de bekendheid omtrent de mogelijkheden die de gemeente biedt om toch lid te 

worden van een (sport)vereniging als jongeren moeite hebben om rond te komen (zie figuur 7). Ruim zes 

op de tien jongeren (61,5%) is hier niet van op de hoogte. De gemeente zou ook meer hier meer bekendheid 

voor kunnen creeëren. 

5.2  Geldzaken 
Iets meer dan een derde van de jongeren (33,6%) heeft op dit moment een bijbaan. Iets meer dan één op 

de vijf jongeren (19,3%) heeft op dit moment geen bijbaan maar heeft dat wel gehad. Minder dan de helft 

(47,1%) heeft geen bijbaan en heeft dat ook nooit gehad.  

 
Aan jongeren die een bijbaan hebben (gehad) is gevraagd waaraan zij hun geld hebben uitgegeven. Iets 

meer dan de helft geeft aan dat zij hiermee spullen kopen (56,6%) en leuke dingen doen (54,7%). Iets meer 

dan twee op de vijf (43,4%) gebruikt het geld om te sparen. Een klein deel van de leerlingen (11,3%) geeft 

aan dat zij wel eens hun ouder(s) hebben geholpen met betalen van bijvoorbeeld boodschappen of 

schoolspullen. 
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Figuur 8: Heb je een bijbaan? (N=119)
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Jongeren is gevraagd of het is voorgekomen dat zij niet mee konden met uitstapjes of reizen omdat hun 

ouder(s) dit niet kon(den) betalen. In ongeveer drie kwart van de gevallen (76,9%) is het niet voorgekomen 

dat jongeren thuis moesten blijven omdat hun ouders niet konden betalen. Iets meer dan een kwart van de 

jongeren (18,8%) geeft aan niet soms niet mee zijn gegaan omdat hun ouders een uitstapje niet konden 

betalen. In slechts een klein aantal gevallen heeft de school de kosten op zich genomen (4,3%). 

 
Als we vragen of jongeren zelf rekeningen hebben die nog niet zijn betaald, zien we dat ongeveer de helft 

(56,7%) aangeeft zelf op dit moment geen rekeningen te hebben. Als jongeren al rekeningen hebben geeft 

een groot deel van de jongeren aan dat deze rekeningen zijn betaald (36% van totaal). Minder dan één op 

de tien jongeren (7,2%) heeft rekeningen die op dit moment niet zijn betaald, maar de helft van hen is 

voornemens deze rekeningen binnen een week te betalen. Een klein deel (3,6%) van de jongeren heeft 

rekeningen die ze op dit moment niet kunnen betalen.  
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Figuur 9: Kun je hieronder aangeven waar jij wel eens je 
verdiende geld aan uit hebt gegeven? (N=41)
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wel eens voorgekomen dat je niet mee kon omdat je ouder(s) 
dit niet konden betalen? (N=117)
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Als we vragen of zij leeftijdsgenoten hebben die hen nog geld zijn verschuldigd, geeft iets meer dan de helft 

(51,8%) aan dat zij geen geld uitlenen. Van jongeren die wel eens geld uitlenen geeft ruim drie kwart aan 

dat zij al zijn terugbetaald (34,8%). Bij 13,4% van de jongeren hebben leeftijdsgenoten nog openstaande 

schulden bij hen. Daarvan geeft minder dan de helft aan dat zij dit binnen een week terug verwachten. Iets 

minder dan één op de tien jongeren wacht nog op hun geld (8%). 

 
Als we onderscheid willen maken naar de hoeveelheid geld die door jongeren wordt geleend zien we dat 

bijna negen op de tien jongeren (89,3%) nooit meer dan vijftig euro leent. Bij jongeren die dit wel eens 

hebben gedaan zien we dat minder dan de helft deze schuld nog heeft staan.  

 
Degene van wie het geld wordt geleend is in veruit de meeste gevallen de ouders/verzorgers of opa en oma. 

In een aantal gevallen wordt het geld geleend van een vriend of vriendin.  
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betaald? (N=111)

5,4%

8,0%

34,8%

51,8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ja, dit krijg ik binnen een week terug

Ja, maar ik wacht nog op mijn geld

Nee, op dit moment niet, maar dat is wel eens
voorgekomen

Nee, ik leen geen geld uit aan leeftijdsgenoten

Figuur 11: Zijn er leeftijdsgenoten van wie jij nog geld krijgt? 
(N=112)

2,7%

0,9%

7,1%

89,3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ja, en deze schuld staat nog

Ja, maar dat heb ik nooit terug hoeven te betalen

Ja, maar dat heb ik al terugbetaald

Nee, nog nooit

Figuur 12: Heb je wel eens meer dan vijftig euro van iemand 
anders geleend? (N=112)



Evaluatie van het armoedebeleid in de gemeente Doetinchem vanaf 2014-heden 

31 
 

 
Jongeren merken in de meeste gevallen (61,1%) niet dat ouders moeite hebben om boodschappen en 

andere rekeningen te kunnen betalen. Bij ongeveer een kwart van de jongeren (24,1%) komt het soms of 

vaak voor dat ouders moeite hebben om deze rekeningen te betalen. 

 
Conclusie 

Uit het behoeftenonderzoek onder jongeren blijkt dat jongeren veelal ondersteuning zouden willen bij het 

kunnen ondernemen van verschillende activiteiten, kortingen en sporten in het geval zij weinig te besteden 

hebben. Het grootste deel van de jongeren zou hulp zoeken bij geldproblemen. Oplossingen worden dan 

veelal gezocht bij de eigen ouders/verzorgers en familie. De gemeente wordt een stuk minder genoemd, 

maar als jongeren geldproblemen hebben zouden de meesten wel bereid zijn om hulp van de gemeente te 

accepteren. Ook is iets meer dan de helft van de jongeren niet op de hoogte dat de gemeente kan helpen 

als zij geldproblemen ondervinden. Als jongeren aangeven hulp te willen, zouden zij graag een persoonlijk 

gesprek voeren en iemand willen die hen helpt om hun geldzaken op orde te krijgen. Een klein deel van de 

jongeren geeft aan dat ze schulden hebben en sommigen geven aan dat anderen nog openstaande schulden 

hebben bij hen. Toch komt het weinig voor dat jongeren bij elkaar grote bedragen lenen. Als dit gebeurt 

doen zij dit ook vaak bij de eigen ouders/verzorgers of opa en oma. Tot slot merkt iets minder dan de helft 

van de jongeren wel eens dat hun ouders moeite hebben om rekeningen te betalen. 
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6. Evaluatie sociale regelingen 
In hoofdstuk 3 is een algemeen beeld gegeven van hoe de gemeentelijke ketenpartners tegen het 

armoedebeleid van de gemeente Doetinchem aankijken. In dit hoofdstuk gaan we in op het beeld van de 

afzonderlijke regelingen, te weten de Garantverzorgd polis, de kwijtschelding van gemeentelijke 

belastingen, het Meedoenarrangement, schuldhulpverlening en de bijzondere bijstand. De individuele 

inkomenstoeslag is dusdanig onbekend bij ketenpartners dat hier in dit onderzoek geen uitspraken over 

gedaan kunnen worden. De gemeente zou zowel haar inwoners als haar ketenpartners beter kunnen 

informeren over de voordelen die deze regeling biedt.  

6.1 Garantverzorgd 
De Garantverzorgd polis kan zowel online als aan de balie van het Servicepunt van Menzis worden 

aangevraagd. Inwoners die al verzekerd zijn bij Menzis kunnen ten alle tijden de overstap maken naar de 

Garantverzorgd polis. Inwoners die nu bij een andere zorgverzekeraar verzekerd zijn, kunnen één keer per 

jaar overstappen (vóór 1 januari). De Garantverzorgd polis kan ook aangevraagd worden door inwoners 

met een grote zorgvraag, ongeacht de hoogte van het inkomen. 

 

Over het algemeen zijn inwoners goed op de hoogte van het bestaan van GarantVerzorgd. Enkele 

ketenpartners stellen zelfs dat er bijna te veel reclame wordt gemaakt voor deze polis. Het valt op dat de 

meeste ketenpartners de naam van de polis kennen, maar niet inhoudelijk op de hoogte zijn van wat de 

polis precies inhoudt. De meeste ketenpartners weten hier te weinig van om hier uitspraken over te kunnen 

doen. Zo geven buurtcoaches aan dat zij vaak doorverwijzen naar het spreekuur. Twee specifieke punten 

komen vaak naar voren, namelijk dat Menzis gezien wordt als een dure zorgverzekeraar en dat overstappen 

van zorgverzekeraar niet mogelijk is als men een betalingsachterstand heeft bij de huidige zorgverzekeraar: 

 

“Garantverzorgd is alleen interessant als je veel zorgkosten hebt. Maar bij veel zorgkosten hebben mensen 

vaak al schulden en dan kan je niet van zorgverzekeraar wisselen. In de praktijk wordt de toegang tot de 

polis daardoor sterk belemmerd.“ 
- Buurtcoach 
 

Maatwerk  
Comité van mensen in de bijstand geeft aan het gevoel te hebben dat er elk jaar meer medicijnen uit het 

zorgpakket worden gehaald. Daardoor is er geen zekerheid over welke medicijnen je nog kan verkrijgen via 

de zorgverzekering. Daarnaast leidt dit tot veel extra kosten indien je deze medicijnen wel nodig hebt. Ook 

het PAD geeft aan een voorstander te zijn van meer flexibiliteit rondom de zorgverzekering: 

 

“Mensen die ergens anders een zorgverzekering hebben afgesloten die de kosten dekt die bij hun 

zorgbehoeften passen, kunnen geen bijdrage krijgen vanuit de gemeente. Er is weinig maatwerk. En het 

pakket van Menzis kan niet zo gemakkelijk veranderd worden, want dat is een landelijk pakket.”  

- PAD 

 

Regels en hobbels 
Door het PAD wordt aangegeven dat bewindvoerders ‘Garantverzorgd3’, de verzekering met de meeste 

dekking, vaak niet goedkeuren. Garantverzorgd3 geeft weliswaar de meeste dekking, maar heeft ook een 

dure premie. Bewindvoerders(kantoren) geven daarop aan dat hun cliënten vaak neigen naar 

Garantverzorgd3 omdat deze alle kosten dekt, maar dat in de praktijk vaak blijkt dat cliënten een groot deel 
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van het pakket niet gebruiken. Daarom zijn zij vaker een voorstander van de goedkopere Garantverzorgd1 

of Garantverzorgd2 polis. 

 

Veel ketenpartners geven aan dat inwoners alleen bijzondere bijstand kunnen aanvragen voor medische 

kosten als zij aangesloten zijn bij Garantverzorgd3. Dit vermindert in de eerste instantie alleen de toegang 

tot de bijzondere bijstand (zie hoofdstuk 6.5) en niet de toegang tot Garantverzorgd. Er kunnen echter wel 

vraagtekens gezet worden bij de keuzevrijheid die mensen ervaren als het gaat om hun zorgverzekering. 

Door deze voorwaarde kunnen inwoners zich namelijk gedwongen voelen om zich dan maar bij 

Garantverzorgd aan te sluiten.  

 

Inhoud en uitvoering 

“Als ik voor cliënten de afweging maak, Garantverzorgd of geen Garantverzorgd, komt Garantverzorgd daar 

toch meestal beter uit.” 
- Sociaal Raadsvrouw 

 

Over het algemeen zijn ketenpartners tevreden over de inhoud van de polis en het idee van de gemeente 

Doetinchem om een zorgpolis in te stellen waarin zij haar inwoners tegemoet komt in hun zorgkosten. Dit 

wordt gezien als een mooi initiatief. Ketenpartners lijken geen eenduidige visie te hebben op het gebruik 

van de Garantverzorgd polis. Comité van mensen in de bijstand geeft aan het idee te hebben dat er te 

weinig gebruik wordt gemaakt van de polis. Buurtcoaches geven juist aan dat er relatief veel gebruik van 

wordt gemaakt. Als men eenmaal gebruik maakt van Garantverzorgd, is alles over het algemeen netjes 

geregeld. 

 

In het interview met een sociaal raadsvrouw werd de uitvoering van Garantverzorgd geprezen. Bij 

Garantverzorgd is het namelijk mogelijk om meteen een betalingsregeling af te sluiten voor het hele jaar 

en over alle kosten. Bij andere zorgverzekeringen moet voor zowel het eigen risico als voor overige 

zorgkosten gedurende het jaar een betalingsregeling worden getroffen. Garantverzorgd gaat met deze 

methode een stapeling van zorgkosten tegen. Voor (onvoorziene) overige zorgkosten hoeft men dan geen 

aparte betaalregeling meer te treffen. Dit leidt tot een beter inzicht in zorgkosten die per periode betaald 

moeten worden.  

6.2  Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 
De kwijtschelding van gemeentelijke belastingen (afvalstoffenheffing en rioolheffing) kan worden 

aangevraagd via een online aanvraagformulier voor zowel de eerdere jaren als de komende jaren. 

Daarnaast kan op verzoek een schriftelijk aanvraagformulier toegestuurd worden. Aan de hand van deze 

aanvraagformulieren toetst de gemeente of de aanvrager in aanmerking komt voor de kwijtschelding van 

gemeentelijke belastingen. Dit doet de gemeente op basis van zowel het inkomen als het 

vermogen.  Automatische toetsing, toetsing vanaf het komende jaar tot de latere jaren, is de eenvoudigste 

manier om de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen aan te vragen. Zo kunnen inwoners in 2017 een 

aanvraag doen voor automatische toetsing voor het jaar 2018 en de jaren daarna. Voor dit type aanvraag 

hoeft men slechts een BSN-nummer op te geven.  
 

Naast de automatische toetsing zijn er andere manieren om de kwijtschelding van gemeentelijke belasting 

aan te vragen. Zo kunnen inwoners kiezen voor het niet automatisch toetsen of het aanvragen van 

kwijtschelding voor het huidige jaar of eerdere jaren. In deze gevallen vraagt de gemeente om 

bewijsstukken. Het verschilt per aanvraag welke bewijsstukken nodig zijn om te toetsen of de inwoner in 

aanmerking komt. In het geval van een afwijzing van de aanvraag biedt de gemeente diverse 
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mogelijkheden, waaronder de mogelijkheid tot betaling in termijnen. Daarnaast kunnen inwoners een 

beroep indienen tegen de afwijzing.  

 

Automatische toetsing 
Ketenpartners zijn erg te spreken over de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Er wordt wel een 

duidelijk onderscheid gemaakt tussen de automatische toetsing en de varianten zonder automatische 

toetsing, bijvoorbeeld kwijtschelding over vorige jaren. De meeste geïnterviewden kennen en waarderen 

de variant waarin automatische toetsing mogelijk is en waarvoor inwoners weinig zelf hoeven te doen. De 

overige varianten zijn minder bekend.  

 

De toegang tot de regeling zou wel op enkele punten verbeterd kunnen worden. Zo wordt door meerdere 

ketenpartners aangegeven dat het niet voor iedereen even makkelijk is om de regeling aan te vragen, 

ondanks dat de procedure is versimpeld. Buurtcoaches stellen dat het voor mensen die al in de 

schulddienstverlening zitten, veel is gevraagd om de diverse bewijsstukken aan te moeten leveren.  

 

“Ik weet dat het proces is versimpeld, maar juist de aanvraag doen is al een hele stap voor mensen in deze 

trajecten. Zij openen geen brieven, of zijn hun DigiD-wachtwoord kwijt. Het is voor hen moeilijk om een 

bankafschrift van drie maanden geleden terug te vinden. Deze mensen zitten in de schulddienstverlening 

omdat ze geen regie kunnen voeren. En juist dat vragen we van hen in deze aanvraag.“  
- Buurtcoach 

 

De aanvraag is ook moeilijk voor sommige ouderen. Vele van hen hebben namelijk geen computer of 

internet. Zij worden voor hun aanvraag vaak doorverwezen naar het formulierencafé. Er moeten echter 

zoveel bewijsstukken worden geleverd dat het vaker voorkomt dat zij een bepaald papiertje of wachtwoord 

zijn vergeten en weer helemaal terug naar huis moeten om deze papieren te zoeken. Dit is voor hen een 

behoorlijke onderneming.  

 

(Onterechte) afwijzingen 
Als tweede verbeterpunt wordt de (vaak onduidelijke) afwijzing van de kwijtschelding van gemeentelijke 

belastingen genoemd. Hoewel de aanvraag over het algemeen als eenvoudig wordt ervaren, heeft men wel 

het idee dat er relatief veel mensen zijn die (onterecht) een afwijzing ontvangen. Natuurlijk is het krijgen 

van een afwijzing al vervelend, maar het feit dat inwoners zeer weinig inzicht hebben in de reden waarom 

de aanvraag is afgewezen geeft deze negatieve ervaring een andere dimensie (zie hoofdstuk 3). Veel 

ketenpartners geven aan de transparantie in dit proces te missen. 
 

Een bijkomend nadeel en bron van verwarring is dat de toegestane vermogensgrens is verlaagd. Inwoners 

die in de vorige jaren wel kwijtschelding hebben gekregen, ontvangen nu  een afwijzing zonder dat hun 

vermogen of inkomen is veranderd. 

 

In sommige gevallen wordt een onterechte afwijzing teruggedraaid in de bezwaarfase. Een sociaal 

raadsvrouw geeft aan de indruk te hebben dat een afwijzing in sommige individuele gevallen te snel wordt 

gegeven. Idealiter zou er, nog voordat er officieel bezwaar wordt aangetekend, een mogelijkheid zijn om 

samen naar de individuele situatie te kijken. Niet iedereen tekent namelijk na afloop van een afwijzing 

bezwaar aan. Het is dus goed mogelijk dat mensen die onterecht zijn afgewezen geen bezwaar hebben 

aangetekend en daardoor buiten de boot vallen. Er zou meer maatwerk geleverd moeten worden om de 

toegang tot deze regeling te verbeteren. 
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Het comité van mensen in de bijstand stelt het gevoel te hebben dat bij de aanvraag uit wordt gegaan van 

wantrouwen en misbruik. Over het algemeen komen de meeste mensen met een uitkering namelijk ook in 

aanmerking voor de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. In plaats van dit vooraf te controleren, 

zou ook gekeken kunnen worden naar een systeem waarin periodiek een steekproef van aanvragers 

gecontroleerd wordt, of waarbij medewerkers de controlerende rol pas innemen als er signalen zijn 

binnengekomen dat er mogelijk sprake is van fraude. 

 

Gewoon een goede regeling 
In het gesprek met het PAD en in gesprekken met aanwezigen op de Mini Mannamarkt aangegeven dat het 

overgrote deel van de minima gebruik maakt van de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. De 

regeling bestaat al langer en is goed bekend. Men is ook zeer tevreden met het feit dat deze mogelijkheid 

er is. Er is wel wat ontevredenheid over de hoeveelheid formulieren en ‘checks’ die men door moet om 

deze kwijtschelding te verkrijgen.  

6.3 Meedoenarrangement 
Gezinnen met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm kunnen gebruikmaken van het 

Meedoenarrangement. Zij moeten zich elk jaar opnieuw aanmelden voor deze regeling via het 

aanmeldformulier van de gemeente Doetinchem. Bij goedgekeurde aanvragen krijgt men een  persoonlijk 

budget toegewezen om activiteiten of spullen te kunnen ‘kopen’ op de website.  

 

De gemeente en haar partnerorganisaties stellen computers beschikbaar voor inwoners die zelf geen 

toegang hebben tot een computer. Zo kan de aanvraag door iedereen voltooid worden. Daarnaast zijn er 

inloopspreekuren in Wehl en Doetinchem, waar vragen over het Meedoenarrangement gesteld kunnen 

worden. Tenslotte biedt de gemeente (sport)verenigingen die nog niet aangesloten zijn op het 

Meedoenarrangement de mogelijkheid om aanbieder te worden. Het lidmaatschapsgeld wordt dan 

rechtstreeks betaald uit het Meedoenarrangement.  

 

Uit de interviews blijkt dat alle ketenpartners zeer lovend zijn over het Meedoenarrangement. Vooral het 

feit dat het geld niet meer op de eigen bankrekening of de bankrekening van de ouders wordt gestort ziet 

men als erg positief. Sommige gebruikers zijn er ten opzichte van de Meedoenregeling ook echt op vooruit 

gegaan. Zij mogen nu bijvoorbeeld drie keer in de week sporten, terwijl zij in de Meedoenregeling maar één 

keer per week mochten sporten. Buurtcoaches geven aan dat zij al hun cliënten aanmelden bij het 

Meedoenarrangement. Sommige ketenpartners zien het als hun individuele taak om deze regeling te 

promoten.  

 

De regeling is, over het algemeen, goed bekend. Ook niet-westerse allochtonen en (licht) verstandelijk 

gehandicapten, doelgroepen die weinig gebruik maken van inkomensregelingen, weten deze regeling te 

vinden. Niet alle aspecten van de regeling zijn echter bekend: 

 

“Soms mis ik wel het besef dat het Meedoenarrangement breder is dan alleen sportverenigingen. Het gaat 

bijvoorbeeld ook om schoolkosten.” 

- Buurtcoach 

 

Vrijwel iedereen met wie is gesproken in het kader van deze evaluatie is heel positief over het 

Meedoenarrangement. In het kader van deze evaluatie is het echter ook belangrijk om zoveel mogelijk 
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verbeteringen aan de kaak te stellen. Onderstaande verbeteringen zijn belangrijk, maar de lezer moet het 

algehele zeer positieve beeld van het Meedoenarrangement niet uit het oog verliezen. 

 

De online wereld 
Met betrekking tot de toegang van het Meedoenarrangement komen vooral twee verbeterpunten naar 

voren, namelijk dat de regeling alleen online aangevraagd kan worden en dat de regeling elk jaar opnieuw 

aangevraagd moet worden. De toegang tot het Meedoenarrangement zou verbeterd kunnen worden als 

het ook mogelijk zou zijn om deze schriftelijk of telefonisch aan te vragen. Sommige mensen hebben zo 

weinig te maken met de ‘online’ wereld, dat zij niet eens een e-mailadres hebben. In deze gevallen wordt 

vaak door buurtcoaches, vrijwilligers of andere hulpverleners gewezen op het formulierencafé. Het 

grootste deel van de mensen die naar het formulierencafé komen, zijn daar voor de aanvraag van het 

Meedoenarrangement. Over het algemeen ziet men de doorverwijzing naar het formulierencafé als een 

goede oplossing. Toch zien ketenpartners ook graag meer schriftelijke mogelijkheden om het 

Meedoenarrangement aan te vragen. Want als iemand anders de regeling online voor je aanvraagt, voel je 

je afhankelijk van anderen. Mensen willen dit soort dingen graag zelf regelen.  
 

Voor inwoners die wel een beetje handig zijn met computers, is de procedure om het 

Meedoenarrangement aan te vragen vrij eenvoudig. Het zou wel een verbetering zijn als de aanvraag voor 

de regeling doorlopend is.  

 

Effectiviteit 
Het Meedoenarrangement wordt vrij veel gebruikt en ketenpartners horen hier goede dingen over terug. 

Ook over het aanbod is men doorgaans tevreden. Vooral voor kinderen biedt het arrangement veel 

mogelijkheden:  

 

“Ik vind het heel mooi dat sporten en zwemles ook betaald kunnen worden uit het Meedoenarrangement. 

Maar ook plezier-dingen en avondjes uit.“ 
- Buurtcoach 

 

Voor andere doelgroepen wordt het aanbod doorgaans gezien als voldoende. Een groot voordeel van het 

Meedoenarrangement is dat de regeling of soortgelijke regelingen al zo lang bestaan. Sommige mensen 

nemen daardoor bijvoorbeeld elk jaar een abonnement op het zwembad. Het wordt gewaardeerd dat deze 

regeling zo continu is.  

 

Ketenpartners zien wel graag meer aanbod voor ouderen. Nu heerst het beeld dat er voor hen alleen 

‘vervoer’ in het Meedoenarrangement zit.  Een kopje koffie of thee en appelgebak in de buurt, zien zij als 

een goede aanvulling op het huidige aanbod.  

 

In de informatie over het Meedoenarrangement is ook niet echt een speciale plek voor wat het 

Meedoenarrangement kan betekenen voor ouderen. De informatie toont vooral wat het 

Meedoenarrangement kan betekenen voor kinderen. Een folder waarin ook speciale aandacht wordt 

gegeven aan ouderen zou het bereik van het Meedoenarrangement kunnen vergroten. Ouderen beseffen 

zich dan meer dat het Meedoenarrangement ook voor hen leuke dingen biedt.  

 

Hoewel met betrekking tot het Meedoenarrangement is aangegeven dat (sport)verenigingen die nog niet 

zijn aangesloten bij het Meedoenarrangement zich aan kunnen melden, blijkt dat hier een ‘prijskaartje’ aan 
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hangt. Aan deelnemende organisaties wordt gevraagd om korting te geven. Maar niet elke organisatie zit 

daarop te wachten. Er zijn bijvoorbeeld scholen die niet meedoen omdat ze dan korting moeten geven op 

het schoolreisje. Voor de meeste organisaties wordt de korting opgevangen doordat meer mensen zich aan 

gaan melden. Maar sommige organisaties willen of kunnen niet meedoen. Daarnaast blijkt dat landelijke 

organisaties, zoals de sportschool Basic Fit, vaak niet willen dan wel kunnen deelnemen aan het 

Meedoenarrangement. De punten in het Meedoenarrangement zijn bedoeld om zelf te kunnen kiezen hoe 

je wilt meedoen. Als organisaties zich echter niet aansluiten bij het Meedoenarrangement, verlaagt dat het 

bereik. 

 

Alle aspecten van meedoen 
Tenslotte heeft de Sociale Raad in haar visiedocument aangekaart dat in het Meedoenarrangement nog 

maar weinig ruimte is voor de aanschaf van goederen. Genoemde voorbeelden zijn een voetbalshirt of 

tekenspullen. Dit beeld wordt ook tijdens interviews met andere ketenpartners geschetst. Zo wordt in het 

groepsgesprek met WORLD gesteld dat de definitie van wat ‘meedoen’ is aan verandering onderhevig is:  

 

“Iedereen heeft tegenwoordig een mobieltje met internet. Dat vind ik geen overbodige luxe meer. Dat hoort 

ook bij meedoen. Als je dat niet hebt, val je erbuiten.” 
- WORLD 

 

Meedoen wordt dan ook niet alleen gezien als de mogelijkheid om dingen te doen die anderen ook doen, 

maar ook de mogelijkheid om dingen te hebben die anderen ook hebben. Voor de mogelijkheden om 

goederen aan te schaffen, wordt nu vaak teruggevallen op fondsen of organisaties zoals het PAD.  

 

Dat jongeren steeds meer waarde hechten aan goederen en misschien wel minder waarde hechten aan 

meedoen aan activiteiten, blijkt ook uit de online vragenlijst die voor dit onderzoek uit is gezet (zie 

hoofdstuk 5). Maar liefst 78,5% van de jongeren geeft aan dat zij graag hulp zouden willen met kleding 

kopen als ze arm zouden zijn, tegenover 63,3% die aangeeft graag een abonnement te willen op een 

(sport)vereniging.  

6.4  Schuldhulpverlening 
Alle inwoners van de gemeente Doetinchem van 18 jaar of ouder kunnen hulp krijgen met schulden en 

geldproblemen. Uit de gevoerde gesprekken blijkt dat ketenpartners bij het noemen van de mogelijkheid 

tot schuldhulpverlening vrijwel alleen denken aan hun (in veel gevallen negatieve) ervaring met 

bewindvoerderstrajecten. Het onderscheid tussen verschillende vormen van schuldhulpverlening wordt 

vaak niet gemaakt. Wanneer doorgevraagd wordt naar bijvoorbeeld de gemeentelijke 

schulddienstverleningstrajecten of de hulp van vrijwilligers, is men vaak al wat positiever over lokale 

schuldhulpverlening. Er wordt echter in de eerste instantie gedacht aan bewindvoerders. Dit zorgt voor 

een negatief beeld schuldhulpverlening in het algemeen. In het kader van dit onderzoek proberen we een 

beeld te schetsen met betrekking tot de meningen over de verschillende aspecten van 

schuldhulpverlening.  

 
6.4.1 Gemeentelijke schulddienstverleningstrajecten 
Het gemeentelijke schulddienstverleningstraject wordt in gang gezet door contact op te nemen met de 

buurtcoach en een (digitaal) meldformulier in te vullen. Daarna volgt een meldgesprek met de buurtcoach 

om de hulpvraag duidelijk te krijgen. Indien blijkt dat schulddienstverlening de beste oplossing is, wordt de 

inwoner doorverwezen naar het Bureau voor Financiële Ondersteuning.  
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De meeste ketenpartners hebben wel vertrouwen in de trajecten die het Bureau voor Financiële 

Ondersteuning (BvFO) aanbiedt. Men geeft aan het gevoel te hebben dat het BvFO echt maatwerk levert 

en dat er voldoende ruimte is voor nazorg. Buurtcoaches geven aan vaak goede ervaringen te hebben met 

het BvFO. Zij stellen dat cliënten die uitvallen het leefgeld vaak te laag vinden of zich niet aan afspraken 

kunnen houden. Dat zegt meer over de cliënt, dan over het traject bij BvFO. Buurtcoaches gaven in de 

interviews enkele suggesties met betrekking tot de samenwerking met het BvFO. 

 

“Ik zou wel graag samen met BvFO willen kijken wat er mogelijk is. Niet dit proces waarbij ik de aanmelding 

doe, mensen dat beoordelen en er dan eventueel een traject kan worden gestart. Dat kunnen we ook samen 

oplossen. Daar kunnen we van tevoren over in gesprek.” 
– Buurtcoach 

 

“Ik mis wel de afstemming en terugkoppeling. Soms verwijs ik iemand door naar schulddienstverlening en 

hoor ik daar niets meer van terug. Ik vraag me dan wel af hoe het gaat. Ik zou wel willen dat die 

terugkoppeling wat automatischer gebeurt.” 
– Buurtcoach 

 

Het is niet de bedoeling dat iedereen zomaar aanklopt bij het Bureau voor Financiële Ondersteuning. Het 

BvFO voert een kwalitatieve en uitgebreide intake om de doeltreffendheid en doelmatigheid van haar 

trajecten te bevorderen. Alleen mensen die hun administratie echt op orde hebben en van wie de hulpvraag 

duidelijk is, kunnen starten in een traject van het BvFO. Buurtcoaches hebben in dit kader een officiële 

doorverwijsfunctie.  

 

6.4.2 De doorverwijsfunctie van buurtcoaches 
Buurtcoaches bepalen wie wel en wie niet doorverwezen wordt naar de schulddienstverleningstrajecten 

van het BvFO. Veel ketenpartners vinden dit erg vervelend. Ze begrijpen niet waarom dat per sé via een 

buurtcoach moet. Organisaties als het PAD geven aan dat een vrijwilliger voor financiële ondersteuning ook 

zou moeten kunnen doorverwijzen. Andere ketenpartners stellen dat de stap om met schulden naar de 

buurtcoach te gaan te groot is (zie ook hoofdstuk 7). Waarom de buurtcoaches deze doorverwijsfunctie 

hebben is voor ketenpartners vaak niet duidelijk. Zij ervaren de rol van buurtcoaches met betrekking tot 

schulddienstverlening als een poortwachtersrol, waarin controle voorop staat. Enkele geïnterviewden 

noemen de hoge kwaliteitseisen om ‘binnen te komen’ bij het BvFO. Vrijwel niemand legt echter de 

verbinding tussen de hoge kwaliteitseisen bij BvFO en de doorverwijsfunctie van de buurtcoach. 

Buurtcoaches zijn namelijk degenen die vaak het ordenen van de financiële administratie op zich nemen. 

Soms wordt hierbij ook de hulp ingeroepen van een vrijwilliger. Zonder een geordende administratie laat 

het BvFO cliënten niet toe in het traject.  

 

Buurtcoaches vinden het over het algemeen goed dat zij een doorverwijsfunctie hebben. Niet alleen wordt 

bij het BvFO vaak in vaktaal gesproken, maar het zou volgens hen geen goed idee zijn als iedereen zomaar 

kon starten in de trajecten van BvFO. Het is goed om met een geordende financiële administratie te starten 

aan een dergelijk traject. Buurtcoaches hebben als taak om dit te controleren. Buurtcoaches geven wel aan 

dat zij in sommige gevallen hun tussenkomst niet noodzakelijk vinden, bijvoorbeeld als iemand al een 

bewindvoerder, vrijwilliger of andere ambulant begeleider heeft.  

 



Evaluatie van het armoedebeleid in de gemeente Doetinchem vanaf 2014-heden 

39 
 

Alle buurtcoaches geven echter aan geen voorstander te zijn van het feit dat in alle gevallen een buurtcoach 

bij de aanmelding betrokken moet zijn. Vooral als iemand al een bewindvoerder, vrijwilliger of andere 

ambulant begeleider heeft, zien zij de meerwaarde hier niet van in.  

 

Buurtcoaches en het Buurtplein geven wel aan dat ze de drempel naar de aanmelding voor een BvFO-traject 

als relatief hoog ervaren.  

 

“Er moeten veel documenten worden aangeleverd, maar juist bij deze doelgroep past dat slecht. Zij zijn al 

niet goed met administratie, anders waren ze niet in deze situatie terecht gekomen. Armoede komt ook het 

meest voor bij mensen die geen regie kunnen voeren. En met een intake als deze ga je dat juist van hen 

vragen.“ 
- Buurtcoach 

 

Buurtcoaches zien dan ook graag een minder bureaucratische schulddienstverlening. Er moet meer 

vertrouwd worden op de expertise van verschillende hulpverleners en minder op ‘papieren’. Ook zouden 

cliënten slechts één keer hun verhaal moeten hoeven doen. Nu is dat vaak onduidelijk. Men wordt eerst 

verwezen naar de buurtcoach en dan naar het BvFO.  

 

“Soms is het werk ook zeer specialistisch, dan kan je beter meteen naar de schulddienstverlening stappen 

en niet naar de buurtcoach.”  
- Buurtcoach 

 

6.4.3 Bewindvoerderstrajecten 
In dit onderzoek zijn zowel bewindvoerders als overige ketenpartners bevraagd over 

bewindvoerderstrajecten. Bewindvoerderstrajecten staan los van de gemeentelijke 

schulddienstverleningstrajecten en bewindvoerders maken deel uit van private organisaties die tegen 

betaling hulp bieden bij schulden of andere geldproblemen.  

 

In deze paragraaf wordt eerst het beeld van het bewind geschetst dat naar voren komt uit gesprekken met 

diverse ketenpartners en gebruikers van het bewind. Daarna wordt deze informatie vergeleken met de 

informatie die opgehaald is in gesprekken met bewindvoerders(kantoren).  

 

Ervaringen met het bewind – Ketenpartners en ervaringsdeskundigen 

 “Het werkt niet, het duurt lang, en het slagingspercentage is erg laag. Met slagingspercentage bedoel ik 

niet het aantal mensen dat het traject afrondt, maar het aantal mensen dat achteraf weer op eigen benen 

kan staan.” 

- Groepsgesprek World 

 

“Soms doen bewindvoerders hun werk niet goed. Daardoor groeit de schuld alleen maar. Dat komt ook 

doordat de bewindvoerder is aangewezen door de Rechtbank. En je stapt niet zomaar naar de Rechtbank 

om van bewindvoerder te wisselen. Het hele bewindvoerderssysteem werkt slecht. Er zitten allerlei ‘slechte 

mensen’ in, echte ‘loan sharks’. Daarnaast leert men niet hoe ze het zelf moeten doen.“ 

- PAD 

 

“Er zijn wel een aantal malafide bewindvoerderskantoren. Deze hebben wij ook wel in zicht. Buurtcoaches 

komen daar vaak wel achter. Dat gaat niet altijd goed.” 
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- Buurtplein 

 

“Er zijn veel blokkades in het bewind. De eerste stap is bijvoorbeeld vaak het verkopen van het eigen huis. 

Maar dan moet je een huis huren, wat vaak nog duurder is dan de hypotheek van het koophuis. Je moet niet 

steeds de regels volgen. Je moet echt kijken naar de persoonlijke situatie. Deze ‘blokkades’ moeten 

opgeheven worden. Ze bemoeilijken het echt helpen.” 

- World 

 

“Bewindvoerders voor licht verstandelijk gehandicapten zijn wel een hele goede zet en heel belangrijk. Maar 

andere mensen kunnen vaak hun verantwoordelijkheid wel nemen.“ 
- World 

 

“Mijn betalingen (leefgeld) komen veel te laat. Mijn bewindvoerder werkt totaal niet mee. De communicatie 

loopt slecht. De bewindvoerders zijn niet voldoende op de hoogte van de persoonlijke casussen. Ze volgen 

slechts de regels. Het helpt niet mee dat bewindvoerders toegewezen worden door de rechter. Daardoor 

kan je niet makkelijk wisselen en heb je geen eigen keuze als je bewindvoerder en jij niet op een lijn zitten. 

Er moeten echter ook grenzen zijn. Mijn bewindvoerder zei bijvoorbeeld tegen mij dat mijn kinderen te duur 

waren. ‘Kun je ze niet naar je ex doen?’ Dat vind ik echt niet kunnen. Het bewind heeft mij totaal niet 

geholpen. Ik ben blij als ik er over 2 maanden vanaf ben. Maar het is verplicht, en ik moet wel. Ik zou veel 

liever een buddy of coach hebben die me helpt. Die meer naar de persoonlijke situatie kijkt. Ik hoor wel dat 

meer mensen niet blij zijn met hun bewindvoerder. Dat kan wel een stuk beter.” 
- Anoniem (aanwezige op de Mini Mannamarkt)  

 

Aan de hand bovenstaande quotes kan geconcludeerd worden dat ketenpartners niet bepaald tevreden 

zijn met bewindvoerders en bewindvoerderstrajecten. Dat geldt natuurlijk niet voor alle bewindvoerders. 

Wel is duidelijk dat een slechte ervaring met één bewindvoerderskantoor leidt tot een negatief beeld over 

het systeem van bewindvoering. En veel ketenpartners hebben minimaal één slechte ervaring. Zo zouden 

schulden in sommige gevallen juist oplopen in plaats van teruglopen. Het bewind zou niet adequaat en 

niet effectief zijn. Het zou te lang duren. Bewindvoerderskantoren zouden er daarnaast baat bij hebben 

als mensen langer onder bewind blijven staan. Men spreekt zelfs over malafide bewindvoerderskantoren, 

die het geld van de bijzondere bijstand opslokken. Ketenpartners hebben zowel kritiek op het systeem 

van onder bewind staan, op bewindvoerderskantoren als zodanig en op de regels en voorschriften die 

men moet volgen als men onder bewind staat. 

 

De praktijk van het bewind – bewindvoerders(kantoren) 
Een van de belangrijkste nadelen die zijn genoemd door ketenpartners, namelijk dat bewind verplicht is en 

dat je geen keuze hebt in welke bewindvoerder je krijgt, blijken bewindvoerders niet te herkennen. Zij 

geven aan dat er altijd een intakegesprek plaatsvindt. Bewind is volgens hen altijd een vrijwillige keuze. Als 

men twijfelt, wordt dit ook afgeraden. Het is namelijk zowel voor de bewindvoerder als voor de cliënt niet 

voordelig als de cliënt niet gemotiveerd is om mee te werken. De bewindvoerder stuit dan enkel op 

weerstand. Dit wordt met het intakegesprek ondervangen. Tijdens het intakegesprek wordt niet alleen 

uitgelegd wat bewind is, maar krijgen cliënten ook de keuze om toch voor een andere bewindvoerder te 

kiezen. Naar zeggen van bewindvoerders, hebben cliënten daar dus alle eigen keuze in. Pas als de cliënt 

heeft aangegeven graag met de bewindvoerder samen te willen gaan werken, wordt het bewind 

aangevraagd bij de Rechtbank. 

 



Evaluatie van het armoedebeleid in de gemeente Doetinchem vanaf 2014-heden 

41 
 

Een ander kritiekpunt vanuit de ketenpartners is dat het slagingspercentage zo laag ligt. Bewindvoerders 

geven aan dat dit helemaal niet vreemd is gezien de groep waar zij mee werken.  

 

“Dit is de groep die niet voldoende heeft aan inkomensbeheer bij de gemeente. De gemeente vindt deze dan 

te complex en stuurt hen naar ons toe. Wat dat betreft is het niet raar dat de uitstroom zo laag is. Over de 

hoge instroom hebben wij niets te zeggen. Dat wijst de gemeente allemaal door.” 
- Bewindvoerder 

 

Bewindvoerders gaan ervan uit dat de groep die de gemeente doorverwijst, ook echt hulp nodig heeft van 

een bewindvoerder. Sommige mensen blijven altijd onder bewind staan. Dat zijn vooral (licht) verstandelijk 

gehandicapten. Voor andere groepen zou het voor de gemeente wenselijk zijn als zij op den duur 

uitstromen. Bewindvoerders geven aan dat de belangrijkste factor in de uitstroom van cliënten is als de 

bewindvoerder denkt dat ze het weer zelf kunnen.  

 

“Dit hebben cliënten dan vaak ook gedurende een langere periode laten zien. Mensen die elke dag bellen 

voor meer geld, of waar altijd weer ‘gedoe’ mee is, kunnen dat duidelijk niet zelf. Mensen van wie we 

doorgaans niets horen, kunnen het zelf. Daar heb ik dan meer vertrouwen in.” 
- Bewindvoerder 

 

Er zijn ook geen richtlijnen voor wanneer iemand klaar is om uit het bewind te stromen. Bewindvoerders 

doen dat vaak op gevoel of op hun eigen intuïtie. Dat is echt maatwerk, want sommige mensen zijn sneller 

klaar om het weer zelf te doen dan anderen. Een van de bewindvoerders ziet ook graag meer vormen van 

nazorg en richtlijnen voor uitstroom. 

 

“Het is met betrekking tot uitstroom wel lastig om dingen los te laten. Ik zou het wel fijn vinden als hen 

daarna iets geboden wordt, zoals een cursus bij de gemeente.” 
- Bewindvoerder 

 

“Het lijkt me goed als aan het eind van traject mensen die onder bewind staan gekoppeld worden aan een 

vrijwilliger. Dan laten we hen toch niet helemaal los.” 
- Bewindvoerder 

 

In dit onderzoek is naar voren gekomen dat er enkele malafide bewindvoerderskantoren zouden zijn. De 

bewindvoerders met wie is gesproken in het kader van dit onderzoek geven aan dit beeld niet te herkennen.  

 

“Misschien was het vroeger zo dat er echte ‘loan sharks’ tussen zaten. Maar nu zijn er zulke strenge controles 

en keurmerken dat ik me eigenlijk niet kan voorstellen dat deze er nu nog steeds zijn.“ 
- Bewindvoerder 

 

Een van de bewindvoerders geeft aan moeite te hebben met de beeldvorming van het bewind zoals deze 

bij de gemeente en haar ketenpartners naar buiten wordt gebracht. Het gaat er niet alleen maar om dat 

alles zo duur is en dat uitstroomcijfers zo laag zijn. Mensen vergeten dat het een groep betreft van mensen 

die te complex zijn voor het aanbod dat de gemeente kan bieden. Het beeld zou worden geschapen dat 

deze diensten minder zouden kosten als de gemeente het zelf zou doen. 
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Daarnaast wordt niet gekeken naar de positieve effecten van het bewind. Zo wordt er minder beroep 

gedaan op de bijzondere bijstand, worden meer mensen schuldenvrij, zijn er minder ontruimingen en leren 

mensen weer op eigen benen te staan. Het levert sommige mensen ook meer rust in hun hoofd op dat er 

een plan ligt om de schulden af te betalen. Ook in het interview met het PAD is gewezen op de 

maatschappelijke baten van het bewind en andere schuldienstverleningstrajecten. 

 

“Als je al tien mensen geholpen hebt die het nu zelf kunnen, scheelt dat al ontzettend in de financiën en in 

de kosten. Uiteindelijk is de maatschappij dan beter af.“ 
- PAD 

 

In dit onderzoek is het bewind slechts een van de onderwerpen die in het kader van armoedebeleid aan 

bod komen. Samenvattend is met betrekking tot het bewind iets vreemds aan de hand. Er is sprake van 

twee standpunten die elkaar bijna volledig uitsluiten. Het is echter aan te raden dat de gemeente hier 

verder op inzoomt door middel van een gericht onderzoek. 

 

6.4.4 Betalingsregelingen 
Uiteindelijk is iedereen erbij gebaat als schulden vroeg geconstateerd worden. Voordat iemand hulp nodig 

heeft vanuit het Bureau voor Financiële Ondersteuning of onder bewind komt te staan, wordt in de 

gemeente Doetinchem gekeken naar mogelijkheden om een betalingsregeling te treffen. Hier zijn alle 

schuldeisers bij betrokken. Door middel van constructief overleg wordt ook samengewerkt om 

huisuitzettingen te voorkomen. Ketenpartners geven aan dat het goed is dat deze overleggen plaatsvinden. 

Het proces duurt echter wel heel lang, met name omdat alle schuldeisers het eens moeten zijn met de 

betalingsregeling. In de tussentijd lopen de schulden sterk op. 

 

Enkele keren is aan bod gekomen dat de woningcorporatie Sité zich erg op de voorgrond stelt met 

betrekking tot betalingsregelingen. Sité is in de gemeente Doetinchem de grootste woningcorporatie. 

Ketenpartners stellen dat een uithuiszetting door Sité uit een sociale huurwoning zou betekenen dat 

diegene geen huis meer zou kunnen vinden in de gemeente Doetinchem vanwege de monopolie van sité 

op sociale huurwoningen in de gemeente. Men geeft aan dat sité doorgaans bereid is om iemand in de 

woning te laten blijven, mits een aanzienlijk deel van de schulden afgelost wordt. Dat neemt een groot deel 

van de aflossingscapaciteit weg. Daardoor lopen de schulden bij andere schuldeisers steeds hoger op. 

Ketenpartners geven aan graag te zien dat Sité realistisch kijkt naar het inkomen, alle schulden en wat 

iemand kan betalen. 

6.5  Bijzondere bijstand 
De gemeente benadrukt dat de bijzondere bijstand niet zomaar verstrekt wordt. Zij verwijst in de meeste 

gevallen door naar kredietverstrekking. De bijzondere bijstand wordt alleen verstrekt voor echt 

noodzakelijke kosten.  

 

De meeste ketenpartners vinden het goed dat er een regeling is als de bijzondere bijstand om onvoorziene 

en noodzakelijke kosten op te kunnen vangen. Sommigen van hen geven echter aan dat de bijzondere 

bijstand voor hun gevoel is afgeschaft. De regeling zou er alleen zijn voor juridische kosten. Medische 

kosten, of de aanschaf van noodzakelijke kosten, zouden categoriaal worden afgewezen 

De toegang tot de bijzondere bijstand wordt door ketenpartners dan ook als zeer beperkt ervaren.  

 

“Vroeger werd de bijzondere bijstand voor heel veel dingen gebruikt. Maar nu is dat behoorlijk beperkt.” 
– Buurtplein 
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Ketenpartners missen richtlijnen met betrekking tot de bijzondere bijstand. Zij begrijpen niet goed 

waarvoor men een beroep kan doen op de regeling en waarvoor niet. Ook de redenen voor een afwijzing 

zijn vaak niet duidelijk. De procedure en de toetsingskaders zijn voor ketenpartners niet helder (zie ook 

hoofdstuk 3).  

 

“Ik heb weinig ervaring met de bijzondere bijstand. Het is ingewikkeld, het is onduidelijk. Ik ben er niet 

bepaald positief over. Daardoor vraag ik het ook een stuk minder aan. Het is allemaal zo vaag.”  
- Buurtcoach 

 

“Ik vraag het altijd maar aan. De ene keer krijg ik het wel, de andere keer krijg ik het niet. Ik zou daar wel 

graag wat meer duidelijkheid over willen. Aan welke kaders wordt bijvoorbeeld getoetst?”  
- Buurtcoach 

 

“De bijzondere bijstand  wordt vooral gebruikt voor juridische kosten. Maar medische kosten zijn ontzettend 

belangrijk. Vroeger bestond de mogelijkheid om deze uit de bijzondere bijstand te betalen, maar die 

mogelijkheid is er nu amper meer. Ik vind medische kosten ook relevanter dan juridische kosten. Dat maakt 

het extra bitter.” 
- Comité van mensen in de bijstand 

 

Korte lijntjes met een medewerker van de bijzondere bijstand binnen de gemeente zijn voor buurtcoaches 

en sociaal raadslieden erg belangrijk. Zo kan met behulp van informeel overleg een afwijzing vaak worden 

teruggedraaid, nog voor formeel bezwaar wordt aangetekend. Daarnaast biedt dit contact handvatten voor 

waar de bijzondere bijstand wel voor aangevraagd kan worden en waarvoor niet. 

 

Crisissituaties 
In de gemeente Doetinchem wordt door hulpverleners vaak teruggegrepen naar maatschappelijke 

organisaties en fondsen. Sommige buurtcoaches geven aan ook graag de bijzondere bijstand in te willen 

zetten in crisissituaties waar echt noodzakelijke kosten gemaakt moeten worden. Er moet tijdens een 

aanvraag voor de bijzondere bijstand echter veel vooraf getoetst worden. De huidige aanvraagprocedure 

zou daarom niet geschikt zijn met betrekking tot crisissituaties. In de tijd dat de bewijsstukken aangeleverd 

en getoetst worden, heeft men namelijk geen geld en lopen de schulden nog sneller op.  

Een van de geïnterviewde buurtcoaches suggereert om in crisissituaties te vertrouwen op het oordeel van 

de betrokken hulpverlener(s). Er zou dan achteraf een sterke verantwoordingsprocedure kunnen 

plaatsvinden, eventueel met bewijsstukken. Idealiter gaan buurtcoaches om de tafel zitten met hun cliënt 

en een medewerker bijzondere bijstand. Dan zou min of meer volledig vertrouwd worden op het oordeel 

van hulpverleners en zou samen gekeken worden wat er mogelijk is in een specifieke situatie. Dit zou de 

efficiëntie van de aanvraag en de afhandeling daarvan ook kunnen vergroten. Er is dan enkel een gesprek 

nodig, en minder levering en controle van bewijsstukken. De aanvraag voor de bijzondere bijstand is al wel 

een stuk efficiënter geworden door de verkorte procedure bij reeds bekende cliënten. Buurtcoaches zien 

dit als een groot voordeel. 
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7 Niet-gebruik 
In het Rekenkameronderzoek (2015) werd gesteld dat de gemeente Doetinchem te weinig inzicht had in de 

redenen voor het wel en niet gebruikmaken van de beschikbare sociale regelingen. Dit onderzoek dient om 

meer inzicht te geven in het niet-gebruik onder de doelgroep. 

 

Al snel blijkt dat niet-gebruik niet zo zwart-wit is als in de eerste instantie gesteld wordt. Niet-gebruik 

impliceert dat er van alle regelingen geen gebruik wordt gemaakt. Er is echter maar een hele kleine groep 

die van geen enkele sociale regeling gebruik maakt. Zo vraagt een groot deel van de minima wel de 

kwijtschelding van gemeentelijke belastingen aan (PAD, interview, gesprekken bij de Mini Mannamarkt). 

Dit aantal wordt geschat op rond de 90%. Deze aanvraag wordt ook als relatief makkelijk ervaren. Daarnaast 

bestaat de regeling al relatief lang. Tenslotte hoeft de aanvraag niet steeds opnieuw te worden gedaan 

maar wordt de regeling min of meer automatisch toegepast (zie ook hoofdstuk 6.2).  
 

Een van de ketenpartners gaf aan dat de sociale regelingen van de gemeente niet per sé een betere of meer 

passende oplossing vormen dan de andere aangedragen opties (bijvoorbeeld maatschappelijke organisaties 

of vrijwilligers). het is echter wel wenselijk dat het geld wat vrijgemaakt is voor armoedebestrijding ook 

daadwerkelijk terecht komt bij hen die daar recht op hebben.  

 

Recht en behoefte 
Het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen waar een inwoner recht op heeft en wat deze 

persoon nodig heeft. Dit geldt vooral voor het gebruik van voorzieningen met betrekking tot gemeentelijke 

schulddienstverlening en in mindere mate voor de bijzondere bijstand: 

 

‘Ik ben gelukkig gezond en heb geen juridische problemen. Ik kan wel moeilijk rondkomen, maar ik weet met 

mijn geld om te gaan. Ik heb dus geen behoefte aan schulddienstverlening’. 

- Comité van mensen in de bijstand 

 

Bekendheid 
Over het algemeen zijn de meeste regelingen bekend en zijn er andere redenen om bepaalde regelingen 

niet aan te vragen. Alleen de individuele inkomenstoeslag (voorheen langdurigheidstoeslag) is zeer  

onbekend. Ook delen van de kwijtschelding gemeentelijke belastingen, bijvoorbeeld dat deze met 

terugwerkende kracht kan worden aangevraagd, zijn relatief onbekend onder de doelgroep. 

 

Niet-gebruik onder niet-westerse groepen 
In het Rekenkameronderzoek (2015) werd tevens aangegeven dat de gemeente weinig inzicht heeft in de 

redenen waarom niet-westerse allochtonen weinig gebruik maakt van de sociale regelingen. Een 

belangrijke reden hiervoor blijkt te zijn dat vrijwel alles online geregeld moet worden. Dit is een reden die 

opgevoerd wordt voor het niet-gebruik van diverse lokale maar ook nationale voorzieningen. Een 

aanzienlijk deel van de niet-westerse allochtonen zou liever de regelingen aanvragen aan de balie of via een 

schriftelijk formulier. Daarnaast ziet men graag fysieke informatiepunten en formulierencafé’s, 

bijvoorbeeld in de moskee. Informatie over de regelingen is vooral online te vinden. Dit leidt ertoe dat een 

deel van de niet-westerse allochtonen niet voldoende geïnformeerd is over de beschikbaarheid van 

voorzieningen. Men heeft behoefte aan duidelijke flyers van alle regelingen die verspreid en/of neergelegd 

kunnen worden in de moskee. De imam ziet dit als een gezamenlijke taak van de gemeente en de moskee. 

Zij kunnen hier allebei in bijdragen. 
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Ook brieven vanuit de lokale en nationale overheid zouden bij kunnen dragen aan een groter gebruik onder 

niet-westerse groepen en eventueel zelfs minder schulden onder deze doelgroep. In het gesprek werd 

aangegeven:  

 

‘Dan wachten we op een brief vanuit de gemeente. Maar dan blijkt er al een e-mail verstuurd te zijn waarin 

stond dat dit en dit betaald moet worden. Maar mensen kijken niet naar hun e-mail. En als je dan niet 

betaalt, kom je al snel in de schulden’. 

 

 Een brief waarin duidelijk staat beschreven wat men moet doen, zou voor hen de voorkeur hebben. 

 

Er wordt benadrukt dat het zowel belangrijk is om online als schriftelijke mogelijkheden te hebben en 

creëren voor de aanvraag. Een groot deel van de niet-westerse allochtonen kan namelijk prima hun weg 

vinden op het internet. En een online aanvraag is wel heel handig en gaat veel sneller. Maar voor mensen 

die hier niet zo goed mee overweg kunnen, zou er nu geen geschikt alternatief zijn. 

 

Niet-gebruik onder (licht) verstandelijk gehandicapten 
Om meer inzicht te krijgen in niet-gebruik onder mensen met een verstandelijke beperking is een interview 

gehouden met een cliëntvertegenwoordiger. Dit niet-gebruik blijkt geen bewuste keuze. De meeste LVB-

cliënten hebben geen weet van het bestaan van de regelingen. De cliëntvertegenwoordiger benadrukt dat 

er een verschil is tussen lezen (‘wat staat hier’) en begrijpend lezen (‘wat betekent dat voor mij?’). De 

informatievoorziening die gebruikt wordt past slecht bij deze doelgroep. Zij hebben behoefte aan 

mondelinge toelichting en iemand die hen uitlegt wat de regeling voor hen kan betekenen. Zij zijn op dit 

gebied afhankelijk van anderen. 
 

De cliëntvertegenwoordiger benadrukt dat het sociale netwerk van deze groep vaak heel klein is. Zij kunnen 

niet altijd aan iemand in hun omgeving vragen wat bepaalde informatie voor hen betekent. Een suggestie 

zou zijn om dit soort dingen op te nemen in de zorgindicatie. Op die manier weet de gemeente zeker dat 

ook deze groep weet waar zij recht op hebben. Ook buurtcoaches zouden een actieve rol kunnen spelen in 

het betrekken van (licht) verstandelijk gehandicapten bij de buurt. Dat zou de toegang en het bereik voor 

deze doelgroep vergroten. Een andere suggestie is om fysiek wat meer zichtbaar te zijn. Zo zou de gemeente 

een laagdrempelig formulierencafé kunnen organiseren op plekken waar (licht) verstandelijk beperkten 

vaak komen, zoals bij stichting Spindo. Idealiter zou deze groep ook meer kunnen mengen in de buurt, om 

op die manier hun sociale netwerk op te bouwen. Dat zou de afhankelijkheid van de gemeente verkleinen.  

 

Afwijzingen in het informele circuit 
Diverse ketenpartners stellen dat een van de belangrijkste redenen voor het niet-gebruik van regelingen is 

dat er veel wordt afgewezen in het informele circuit. Deze afwijzingen worden niet geregistreerd. Deze 

informele afwijzing valt uiteen in twee delen; informele afwijzingen aan de balie/telefoon en informele 

afwijzingen door de buurtcoach/gemeente/andere betrokken personen. 
 

Informele afwijzingen/ontradingen aan de balie 
“Dat hoef je niet te doen, medische kosten worden toch nooit vergoed” 
-  Reactie op het verzoek voor het aanvraagformulier van de bijzondere bijstand 
 

In de interviews wordt aangegeven dat men niet blij is met de ‘poortwachtersrol’ van de baliemedewerker 

of de telefoniste. Bij een schriftelijke of telefonische aanvraag wordt een aanvraagformulier niet altijd 

verstrekt of wordt sterk afgeraden om de aanvraag te doen omdat het honoreringspercentage voor het 
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type aanvraag dat men in wil dienen laag is. Daarnaast wordt men niet altijd doorverbonden bij vragen en 

staat men relatief lang in de wacht, waardoor mensen mogelijk afhaken. Het kan heel goed zijn dat het 

gegeven advies goed bedoeld is. Bijvoorbeeld om het individu de tijd en moeite te besparen die in zo’n 

‘kansloze’ aanvraag gaat zitten. Deze kritiek heeft dan ook geen betrekking op bijvoorbeeld de 

vriendelijkheid of toegankelijkheid van de baliemedewerkers, maar eerder op hun taakomschrijving. 

Ketenpartners stellen dat het niet de taak is van de baliemedewerker of de telefoniste om de aanvraag te 

beoordelen. Zij moeten het formulier verstrekken wanneer hierom gevraagd wordt.  

Dit wordt ervaren als een prominent probleem van het doen van een schriftelijke aanvraag. Dit probleem 

speelt waarschijnlijk niet of in mindere mate bij mensen die hun aanvraag online doen.  

 

Afwijzingen door de buurtcoach, ambtenaar of andere betrokken personen met expertise 
Min of meer op dezelfde manier als bij de ontmoediging van de aanvraag door de telefoniste of 

receptioniste zouden buurtcoaches, ambtenaren (niet van de beoordelingscommissie) en andere personen 

een aanvraag voor een van de sociale voorzieningen (met name de Bijzondere Bijstand wordt vaak 

genoemd) afraden. Daarnaast wordt men doorverwezen naar andere vormen van hulp, zoals een lokaal 

informatiepunt, een buurthuis, nationale regelingen of een maatschappelijke organisatie. Opnieuw kan dit 

advies heel goed bedoeld zijn; men wil teleurstelling voorkomen of wil ervoor zorgen dat men tijdig 

passende hulp krijgt aangeboden. De hulpvraag moet zo snel en goed mogelijk worden opgelost. Daarnaast 

hebben deze betrokken personen vaak veel kennis en ervaring met het voorliggende probleem. Er wordt 

daarom vertrouwt op de expertise van de contactpersoon. Hierdoor, wordt in de interviews gesteld, zou 

het kunnen dat mensen die recht hebben op een bepaalde voorziening, en in de eerste instantie ook van 

plan zijn een aanvraag te doen, het aanvraagtraject voortijdig afbreken of zelfs niet starten.  

 

Negatieve ervaringen van anderen 
Een belangrijke reden om geen aanvraag te doen is het heersende idee dat het succes- of 

honoreringspercentage bij diverse regelingen zeer laag ligt. Dit geldt met name voor de 

schulddienstverlening en de aanvraag voor bijzondere bijstand. Een veelgenoemd voorbeeld is het feit dat 

een aanvraag voor medische kosten binnen de bijzondere bijstand in bijna alle gevallen wordt afgewezen. 

Ook achten sommige ketenpartners het succespercentage van schulddienstverleningstrajecten, en met 

name trajecten waarbij sprake is van een bewindvoerder, laag. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen 

het slagingspercentage (hoeveel mensen het traject voltooien) en het succespercentage (hoeveel mensen 

aan het eind van het traject weer op eigen benen kunnen staan).  Tenslotte zijn er enkele redenen om 

specifieke regelingen niet aan te vragen (thema: bereik, bij alle individuele sociale regelingen).  

Overige redenen niet-gebruik 

Overige redenen die worden opgevoerd voor niet-gebruik zijn dat de aanvraagprocedures ingewikkeld zijn, 

dat er veel documenten moeten worden aangeleverd en dat men gebruik maakt van alternatieve hulp, 

bijvoorbeeld uit het sociale netwerk of van maatschappelijke organisaties.  
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8. Armoedeprevalentie 

In dit hoofdstuk wordt door middel van een intergemeentelijke scan gekeken hoe de gemeente Doetinchem 

ervoor staat voor wat betreft verschillende indicatoren voor armoedeprevalentie. Deze gegevens zijn in 

grote mate afkomstig van open data van de CBS Statline database. De cijfers zijn in veel gevallen 

beschikbaar tot het jaar 2015 en in sommige gevallen tot het jaar 2014. Er is gekozen om de gemeente 

Doetinchem te vergelijken met andere gemeenten van vergelijkbare grootte, centrumfunctie en sociaal-

demografische opbouw. De gemeente Doetinchem heeft hiervoor negen andere gemeenten aangedragen.  

Daarnaast wordt in dit hoofdstuk door middel van een buurtscan inzicht gegeven in de prevalentie van 

(mogelijke) armoede binnen de gemeente. Deze gegevens zijn voor het grootste deel afkomstig van de 

gemeente zelf, aangevuld met open data van het CBS. 

8.1 Intergemeentelijke vergelijking 
Figuur 1 toont een overzicht van het aantal inwoners dat in de verschillende gemeenten een uitkering 

ontvangt op basis van de WW (Werkloosheidswet) en de Wet Werk en Bijstand (de voorloper van de 

Participatiewet). 
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Figuur 1: Werkloosheidsuitkeringen en bijstandsuitkeringen 
per gemeente in de periode 2012-2015 (% van totaal aantal 

inwoners en absolute aantallen)

Doetinchem Harderwijk Heerenveen Hoogeveen Roermond

Smallingerland Veenendaal Waalwijk Weert Zutphen
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Wat in figuur 1 opvalt is dat in de gemeente Doetinchem in het aantal WW-uitkeringen in zowel absolute 

als relatieve zin fors is gestegen. In 2012 ontving 1,8% van alle inwoners (absoluut: 1030) een uitkering op 

basis van de WW en 1,6% (910 inwoners) een bijstandsuitkering. Deze trend is vergelijkbaar met die in 

andere gemeenten. Ook daar zien we een sterke stijging van het aantal WW-uitkeringen en 

bijstandsuitkeringen.  

 

Als we verder inzoomen op het aantal inwoners dat een WW-uitkering ontvangt zien we dat het aantal 

WW-uitkeringen zich rond 2014 lijkt te stabiliseren, waarna het in alle gemeenten afneemt (zie figuur 2). 

Dit houdt verband met het aantrekken van de arbeidsmarkt destijds en een stijging van het aantal vacatures 

en banen (CBS, 2014). We zien dat in de gemeente Doetinchem in absolute zin het hoogste aantal personen 

woont met een WW-uitkering (1580 inwoners). In relatieve zin vormt de gemeente Doetinchem in 

vergelijking met de andere gemeente een middenmoter waar 2,8% van haar inwoners een WW-uitkering 

ontvangt in 2015.  
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Figuur 2: Aantal WW-uitkeringen per gemeente in de periode 
2012-2015

Doetinchem Harderwijk Heerenveen Hoogeveen Roermond

Smallingerland Veenendaal Waalwijk Weert Zutphen
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Als we kijken naar het aantal bijstandsuitkeringen per gemeente in de periode 2012-2015 zien we dat dit 

herstel zich in de bijstand nog niet laat gelden. Het aantal personen met een bijstandsuitkering in de 

gemeente Doetinchem is gedurende de periode 2012-2015 van 910 (1,6%) tot 1250 (2,2%) in 2015. In 

relatieve zin keert de gemeente Doetinchem weinig bijstandsuitkeringen uit. 

 

Het aantal personen in de bijstand is in 2015 verder gestegen en volgens recente cijfers van de gemeente 

Doetinchem is dit aandeel in 2016 nog verder opgelopen. Personen in de bijstand vinden vanwege hun 

grotere afstand tot de arbeidsmarkt minder snel werk dan werkzoekenden die geen bijstandsuitkering 

ontvangen (CBS, 2015). Van een stabilisatie van de trend in het aantal bijstandsuitkeringen lijkt daardoor 

nog geen sprake. 

 

Daarnaast is uit de schriftelijke enquête gebleken dat iets minder dan de helft van de respondenten al 

meerdere jaren het gevoel dat zij moeilijk rond kunnen komen met hun geld. Deze groep inwoners bouwt 

daardoor een steeds grotere afstand tot de arbeidsmarkt, waardoor uitstroom uit de bijzondere bijstand 

wellicht nog lastiger blijft.  
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Figuur 3: Aantal bijstandsuitkeringen per gemeente in de 
periode 2012-2015

Doetinchem Harderwijk Heerenveen Hoogeveen Roermond
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In figuur 4 is het aandeel huishoudens weergegeven naar verschillende percentages van het sociaal 

minimum. Het gaat hierbij om de zogeheten ‘doelpopulatie’ van het CBS: particuliere huishoudens waarvan 

de hoofdkostwinner (of eventuele partner) een volledig jaarinkomen (inkomen gedurende heel jaar) heeft 

en niet afhankelijk is van studiefinanciering. In de figuur zien we dat de gemeente Doetinchem een 

middenmoter vormt als het gaat om het aandeel huishoudens per percentage van het sociaal minimum. 

8% van haar huishoudens heeft een inkomen tot 101% van het sociaal minimum en 18,6% van haar 

huishoudens heeft een inkomen tot 125% van het sociaal minimum. 

In figuur 5 is hetzelfde gedaan in figuur 4, maar dan voor het aandeel minderjarige kinderen naar de 

verschillende gemeenten.  Ook in deze figuur zien we dat de gemeente Doetinchem een middenmoter 

vormt. 6,8% van de minderjarige kinderen leeft in een huishouden met een inkomen tot 101% van het 

sociaal minimum en 12,3% van de minderjarige kinderen leeft in een huishouden met een inkomen tot 

125% van het sociaal minimum. 
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Figuur 4: Aandeel huishoudens van de doelpopulatie naar 
percentage van het sociaal minimum (2014)
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8.2 Buurtscan 
In deze paragraaf zoomen we wat verder in op gemeente Doetinchem om te kijken of we kunnen zien in 

welke gebieden de grootste risico’s bestaan op armoede. Als eerste staat in figuur 6 het aantal aanvragen 

en toekenningen van sociale regelingen in de gemeente Doetinchem weergegeven. Deze cijfers geven het 

totaal weer over het jaar 2016. De cijfers met betrekking tot het meedoenarrangement geven het aantal 

aanvragen weer over 2015. We zien dat in de wijken Overstegen en Noord verreweg de meeste aanvragen 

voor sociale regelingen worden gedaan. In de wijk De Hoop/Wijnbergen worden juist zeer weinig aanvragen 

gedaan.
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Figuur 5: Aandeel minderjarige kinderen in de doelpopulatie 
naar percentage van het sociaal minimum (2014)

Doetinchem Harderwijk Heerenveen Hoogeveen Roermond
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Als we verder inzoomen tot op het niveau van de verschillende buurten in de gemeente Doetinchem, kunnen we het aandeel inwoners met een sociale regeling per 

buurt zien. In onderstaande figuur 7 staan de buurten met het aandeel personen dat één of meerdere sociale regelingen ontvangt weergegeven. We zien de 

verschillende hotspots duidelijk naar voren komen. 

 
 

Ook is een grafiek opgesteld waarin we zien in welke buurten de hoogste concentratie van sociale regelingen plaatsvindt. Daarin zijn alleen buurten meegenomen 

met meer dan 500 inwoners. We zien dat daarbij een aantal buurten in het oog springen. In de Muziekbuurt is met afstand de grootste concentratie van sociale 

regelingen aanwezig (13%). Daarna volgen De Hoop-Zuid, de Schrijvers- en dichtersbuurt, Stadscentrum-Noord, Overstegen-West, De IJkenberg en Stadscentrum-

Zuid (zie figuur 8). 



 

 

Het is te verwachten dat in buurten waar zich veel huishoudens rond of onder het sociaal minimum 

bevinden er veel gebruik zou worden gemaakt van sociale regelingen. Als we kijken naar het aandeel 

huishoudens dat binnen de gemeente een inkomen ontvangt dat rond of onder het sociaal minimum ligt 

en dit afzetten tegen het aandeel sociale regelingen dat per buurt is toegekend zien we dat er een lineair 

verband lijkt te bestaan (zie figuur 9). Voor deze analyse zijn alleen buurten meegenomen met een 

inwonersaantal van 500 of hoger. We zien dat in de Muziekbuurt, De Hoop-Zuid, De IJkenberg, Schrijvers- 

en dichtersbuurt, De Happert Leerinkstraat, Overstegen-Oost en Schöneveld-Noord het aandeel van sociale 

regelingen veel kleiner is dat het aandeel huishoudens dat rond of onder het sociaal minimum leeft. 

Helemaal vergelijkbaar zijn de cijfers niet, omdat een huishouden gebruik kan maken van meerdere sociale 

regelingen. Het geeft wel een indicatie van de buurten waar mogelijk niet alle huishoudens gebruik maken 

van sociale regelingen terwijl zie hier wellicht wel recht op hebben. 
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In figuur 10 hebben we een vergelijking gemaakt van het aandeel huurwoningen in een buurt en het 

aandeel sociale regelingen dat in een buurt wordt gebruikt. Het is namelijk ook te verwachten dat in 

buurten waar veel huurwonigen staan er ook in hogere mate gebruik wordt gemaakt van sociale regelingen. 

We zien eenzelfde soort samenhang als in figuur 9. We zien dat in buurten met een hoger aandeel 

huurwoningen er in hogere mate sociale regelingen worden uitgegeven.  
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9. Conclusies 
Het armoedebeleid van de gemeente Doetinchem heeft als doel dat bij elke inwoner de (financiële) basis 

op orde is en dat elke inwoner kan meedoen in de gemeente. Daarnaast hecht de gemeente Doetinchem 

belang aan het bundelen van krachten van verschillende (maatschappelijke) organisaties en hulpverleners.  

 

In het algemeen slaagt de gemeente er goed in om haar doelen te bereiken. Ketenpartners zijn erg te 

spreken over de visie van de gemeente op het armoedebeleid. Daarnaast wordt het sterk gewaardeerd dat 

de gemeente bereid is om haar regelingen, waar nodig, aan te passen. Een positief voorbeeld hiervan is de 

verandering van de Meedoenregeling naar het Meedoenarrangement. Ook hebben ketenpartners een 

aantal keer benoemd dat de gemeente Doetinchem het in vergelijking met de regio goed doet. Voorbeelden 

hiervan zijn de relatief hoge bedragen die beschikbaar zijn binnen het Meedoenarrangement. 
 

De gemeente maakt veel gebruik van vrijwilligers, bijvoorbeeld in het Formulierencafé en van vrijwilligers 

financiële ondersteuning, die aan huis helpen om de basis op orde te krijgen. Daarnaast wordt er 

constructief overlegd met belangenvertegenwoordigers, ervaringsdeskundigen en ketenpartners. Het 

initiatief WORLD (Werkoverleg Overheid, Religies en Levensbeschouwingen Doetinchem), is daar een mooi 

voorbeeld van. 
 

Uit de gesprekken met ketenpartners kwam het beeld naar voren dat de gemeente er minder goed in slaagt 

om haar doelstelling ‘de basis op orde’ te realiseren. Dit is vooral te wijten aan het feit dat voor 

ketenpartners de schuldhulpverlening qua beeldvorming doorgaans gelijk staat aan bewindvoerders. 

  

Als niet gevraagd wordt naar schuldhulpverlening in het algemeen maar juist naar ervaringen met de 

gemeentelijke schulddienstverleningstrajecten bij het Bureau voor Financiële Ondersteuning (BvFO) zijn 

ketenpartners een stuk positiever. Zij geven aan echt vertrouwen te hebben in de trajecten die het BvFO 

aanbiedt en waarderen de ruimte voor maatwerk en nazorg. Men staat doorgaans ook positief tegenover 

de hulp die in het kader van geldproblemen wordt geboden door vrijwilligers.   

In vrijwel alle interviews komt echter naar voren dat ketenpartners slechte ervaringen hebben met het 

bewind. Daardoor valt het beeld van het bewind vaak negatief uit.  

 

Naast haar samenwerking met maatschappelijke partners heeft de Gemeente Doetinchem enkele lokale 

inkomensregelingen om de minima te helpen, te weten de Garantverzorgd Polis, het 

Meedoenarrangement, de bijzondere bijstand, de schulddienstverlening, de kwijtschelding van 

gemeentelijke belastingen en de individuele inkomenstoeslag. Het Meedoenarrangement en de 

kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen zijn goed bekend en ketenpartners stellen dat hier ook 

veel gebruik van wordt gemaakt. De Garantverzorgd Polis is bekend onder de minima, maar wordt door 

hen doorgaans gezien als ‘te duur’. De individuele inkomenstoeslag blijkt zowel bij de minima als bij 

ketenpartners onbekend. De bijzondere bijstand is bij alle ketenpartners goed bekend. Het is echter 

onduidelijk waarvoor deze kan worden aangevraagd. De richtlijnen worden gezien als vaag en de 

toetsingskaders zijn voor ketenpartners niet transparant. Sommige van de geïnterviewden geven aan dat 

de bijzondere bijstand, die nu gezien wordt als vangnet door de gemeente, voor hun gevoel is afgeschaft. 

Het gevoel heerst dat medische kosten categoraal worden afgewezen en dat de bijzondere bijstand alleen 

nog aangevraagd kan worden voor juridische kosten. Ook de mogelijkheden voor schuldhulpverlening zijn, 

in meer of mindere mate, bij de doelgroep en bij de ketenpartners bekend. Vooral de mogelijkheid tot het 

treffen van een betalingsregeling en initiatieven zoals het huurschuldenoverleg worden door uitvoerende 

ketenpartners als erg positief gezien in het kader van preventie en vroegsignalering.  
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In dit onderzoek is speciale aandacht gegeven aan de redenen waarom minima geen gebruik maken van de 

sociale regelingen van de Gemeente Doetinchem die voor hen beschikbaar zijn. Allereerst kan gesteld 

worden dat het niet gebruiken van alle regelingen bijna niet voorkomt. Bijna 90% van de minima maakt 

naar schatting gebruik van de kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. Deze regeling wordt voor 

het gevoel automatisch toegepast en hier hoeft men weinig voor te doen. Al snel blijkt dat er een 

onderscheid gemaakt moet worden tussen recht en behoefte als men het heeft over niet-gebruik. Zo heeft 

een groot deel van de minima, evenals de rest van de inwoners van Doetinchem, recht op 

schulddienstverlening. Maar niet iedereen heeft schulden of moeite om met geld om te gaan. Hoewel men 

er recht op heeft, heeft men het niet nodig. Hetzelfde geldt voor de bijzondere bijstand; mensen die geen 

(ernstige) gezondheidsproblemen hebben en geen juridische kosten maken vragen deze doorgaans niet 

aan.  
 

Onder bepaalde doelgroepen, vooral niet-westerse allochtonen en (licht) verstandelijk gehandicapten, is 

onbekendheid met de regeling de belangrijkste reden voor het niet gebruiken van de voorzieningen. Voor 

sommige mensen is het feit dat de regeling vrijwel altijd online aangevraagd moet worden een struikelblok. 

Daarnaast moeten inwoners een grote emotionele hobbel over om te erkennen dat er sprake is van 

geldproblemen. Zo wordt aangegeven dat je niet zomaar naar een buurtcoach of andere hulpverlener stapt. 

Dan moet je ‘met de billen bloot’. 
 

Enkele ketenpartners wijzen naar afwijzingen in het informele circuit als belangrijkste reden voor het hoge 

niet-gebruik. Buurtcoaches en ambtenaren zouden minima afraden om bijvoorbeeld de bijzondere bijstand 

aan te vragen, omdat het toekenningspercentage dusdanig laag is.  

 

Vaak wordt door ketenpartners benoemd dat zij graag meer maatwerk zouden zien. In het eerdere 

rekenkameronderzoek (2015) werd aangegeven dat de Gemeente Doetinchem weinig voorzieningen biedt 

voor specifieke doelgroepen. Uit dit onderzoek komt niet de wens naar voren voor voorzieningen die 

gericht zijn op specifieke doelgroepen, maar eerder de wens om de huidige regelingen toe te kunnen passen 

met meer flexibiliteit. Het is voor hen belangrijk dat er, in overleg met de cliënt, wordt gekeken wat er 

mogelijk is met behulp van de regelingen. Het liefst gaat men met diverse hulpverleners om de tafel om te 

kijken wat er mogelijk is vanuit de middelen die er zijn. Dit kan betrekking hebben op de lokale regelingen, 

maar ook op fondsen, subsidies en maatschappelijke organisaties. Het probleem moet het uitgangspunt 

vormen. Nu vormt de regeling, en wat binnen deze kaders mogelijk is, te vaak het uitgangspunt.  

 

De meeste inwoners waren voorafgaand aan de aanvraag tot ondersteuning niet bekend met de 

gemeentelijke regelingen. Zij zijn hier vooral via de gemeente, hulpverleners en vrienden/kennissen bekend 

mee geraakt. De aanvraagprocedure wordt door sommigen als lastig ervaren. De belangrijkste reden die 

hiervoor wordt aangegeven is dat het vaak lang duurt voordat de ondersteuning beschikbaar komt. 

Daarnaast is de uitleg op de website van de gemeente niet altijd begrijpelijk en komt er bij de 

aanvraagprocedure veel papierwerk kijken. De kwaliteit van de ondersteuning is volgens de meeste 

inwoners goed. Maar er lijkt ook een groep inwoners te zijn waarvoor deze positieve uitkomsten niet 

gelden. Wel geeft de meerderheid aan dat de ondersteuning passend is bij de eigen situatie. Ongeveer twee 

derde van de gebruikers van sociale regelingen geeft aan dat zij ondanks de ondersteuning maar moeilijk 

rond kunnen komen met hun geld.  

 

Uit het behoeftenonderzoek onder jongeren blijkt dat jongeren veelal ondersteuning zouden willen bij het 

kunnen vervangen van kapotte kleding indien zij zelf niet zoveel te besteden zouden hebben. Daarnaast 
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zouden zij graag hulp krijgen bij het ondernemen van verschillende activiteiten, waaronder sport. Het 

grootste deel van de jongeren zou hulp zoeken als zij geldproblemen ervaren. Oplossingen worden dan 

veelal gezocht bij de eigen ouders/verzorgers en familie. Weinig jongeren denken als eerst aan hulp vanuit 

de gemeente. De meeste jongeren zouden echter wel bereid zijn om hulp vanuit de gemeente te 

accepteren. Ook is de helft van de jongeren niet op de hoogte dat de gemeente kan helpen als zij 

geldproblemen ondervinden. Als jongeren aangeven hulp te willen, zouden zij graag een persoonlijk 

gesprek voeren en iemand willen die hen helpt om hun geldzaken op orde te krijgen. Een klein deel van de 

jongeren geeft aan dat ze schulden hebben en sommigen geven aan dat anderen nog openstaande schulden 

hebben bij hen. Toch komt het weinig voor dat jongeren bij elkaar grote bedragen lenen. Als dit gebeurt 

doen zij dit ook vaak bij de eigen ouders/verzorgers of opa en oma. Tot slot merkt iets minder dan de helft 

van de jongeren wel eens dat hun ouders moeite hebben om rekeningen te betalen. 

 

Uit de interviews komt naar voren dat men graag meer afstemming ziet binnen de gemeente. Zo zou het 

mogelijk moeten zijn om documenten opnieuw op te vragen en deze niet voor elke aanvraag opnieuw in te  

dienen. Buurtcoaches wijzen op het feit dat het storten van de uitkering en het moeten betalen van de huur 

niet gelijk lopen. Ketenpartners zien graag één loket waarbij wijzigingen in de situatie meteen door kunnen 

worden gegeven voor alle lokale en nationale inkomensregelingen. Men zou tenslotte graag zien dat het 

principe van automatische toetsing, wat nu ingesteld is voor de aanvraag van de kwijtschelding van 

gemeentelijke belastingen, bij meer regelingen wordt toegepast.  

 

De intergemeentelijke vergelijking toont aan dat de gemeente Doetinchem op indicatoren als het 

percentage WW-uitkeringen en het percentage Bijstandsuitkeringen niet afwijkt van vergelijkbare 

gemeenten. Als we verder inzoomen op de gemeente Doetinchem zien we dat er vooral veel gebruik wordt 

gemaakt van sociale regelingen in de Muziekbuurt, de Hoop Zuid, de Schrijvers- en dichtersbuurt, 

Stadscentrum-Noord, Overstegen-west en de Ijkenberg.  

 

Met oog op de nieuwe beleidskaders moet de gemeente rekening houden met toenemende armoede onder 

risicogroepen, bijvoorbeeld onder mensen met middeninkomens en grote schulden. Ook voor mensen die 

net (bijvoorbeeld vijftig euro) boven de armoedegrens zitten is er zeer weinig beschikbaar. Zij vallen volgens 

buurtcoaches overal buiten de boot. Buurtcoaches pleiten daarom voor een uitbreiding van de regelingen 

naar nieuwe doelgroepen en naar mensen die net boven de armoedegrens leven.  

 

 

 

 

  



Evaluatie van het armoedebeleid in de gemeente Doetinchem vanaf 2014-heden 

57 
 

10. Aanbevelingen 
Vanuit de gehouden beleidsevaluatie kunnen de volgende aanbevelingen geformuleerd worden. Deze zijn 

opgedeeld in algemene aanbevelingen die relevant zijn voor het armoedebeleid in Doetinchem in zijn 

geheel en meer specifieke aanbevelingen uitgesplist naar regeling. 

10.1 Algemeen 
Wij adviseren om de volgende verbeterpunten door te voeren. Zo moet de gemeente Doetinchem:  

1. Duidelijke en meetbare doelstellingen formuleren per speerpunt met een tijdsplanning.  

2. Ervoor zorgen dat alle regelingen ook schriftelijk zijn aan te vragen; 

3. Zorgen dat de procedures rondom de kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen en de 

bijzondere bijstand transparanter worden; 

4. Het mogelijk maken om documenten intern uit te wisselen; 

5. De stappen die zijn gezet op het gebied van vroegsignalering en preventie doortrekken; 

6. Proberen om meer automatisering in te brengen in het aanvragen van de regelingen; 

7. Passende informatievoorzieningen bieden voor al haar inwoners; 

8. Met oog op de nieuwe beleidskaders rekening houden met nieuwe risicogroepen. 

 

10.2 Garantverzorgd 
Uit de gesprekken met de ketenpartners over de Garantverzorgd polis en de enquête onder gebruikers 

komen enkele verbeterpunten naar voren. Zo moet de gemeente: 

 

1. In overleg met Menzis, ervoor zorgen dat het beeld van Menzis als ‘dure’ zorgverzekeraar 

verandert onder de minima-doelgroep. Alleen dan zal de toegang tot de regeling verbeteren; 

2. Zorgen voor een betere afstemming tussen de bijzondere bijstand en Garantverzorgd; 

3. Een constructie creëren waarmee inwoners over kunnen stappen van zorgverzekeraar terwijl ze 

nog een betalingsachterstand hebben; 

4. Maatwerk leveren. Wanneer een individuele inwoner een gegronde reden kan geven waarom de 

zorg bij een andere zorgverzekeraar beter passend is, kan de gemeente kijken naar mogelijkheden 

om ook hier een bijdrage voor te doen; 

5. Inwoners tijdig informeren over welke zorg wel en welke niet in het pakket zit, zodat inwoners 

meer zekerheid hebben over welke medicijnen men kan verkrijgen via de zorgverzekering en welke 

buiten het pakket vallen; 

6. In de gaten houden dat cumulatieve zorgkosten niet te hoog uitvallen. 

10.3 Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 
Met betrekking tot de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen moet de gemeente Doetinchem: 

1. Kijken of er meer mogelijkheden zijn voor automatische toetsing, eventueel met terugwerkende 

kracht; 

2. Transparanter zijn over de redenen voor afwijzingen. Deze transparantie zou zowel moeten 

bestaan uit een overzicht van algemene afwegingen die gemaakt worden door de beoordelaars in 

het proces als meer inzicht in de uitslag van deze toetsing voor de individuele aanvrager. Er zou 

tenminste bij elke afwijzing een (beknopte) schriftelijke uitleg moeten zijn met betrekking tot 

waarom de aanvrager is afgewezen; 

3. De bewijslast kunnen verlagen door een verbetering in de interne afstemming van documenten; 

4. Controleren of afwijzingen niet te snel (en onterecht) worden afgegeven; 
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5. Aanvragers een mogelijkheid bieden om na een afwijzing laagdrempelig in gesprek te gaan, zonder 

dat er sprake is van een ‘zware’ bezwaarfase. 

10.4 Meedoenarrangement 
Om het Meedoenarrangement nog aantrekkelijker te maken voor de minima moet de gemeente 

Doetinchem:  

1. Kijken naar mogelijkheden om een doorlopende deelname aan het Meedoenarrangement te 

creëren, zodat inwoners dit niet elk jaar opnieuw hoeven aan te vragen; 

2. Gratis activiteiten ook opnemen in het Meedoenarrangement, zodat deze meer bekendheid krijgen 

en meedoen gestimuleerd wordt. Meedoen hoeft niet altijd geld te kosten; 

3. Haar informatievoorziening over het Meedoenarrangement dusdanig aanpassen dat andere 

doelgroepen dan (ouders van) kinderen zich hier ook in herkennen; 

4. Mogelijkheden creëren om het Meedoenarrangement ook schriftelijk aan te kunnen vragen; 

5. Kijken naar mogelijkheden om ook goederen aan te kunnen schaffen binnen het 

Meedoenarrangement; 

6. Het aanbod voor ouderen in het Meedoenarrangement uitbreiden en/of beter laten passen bij de 

behoeften, bijvoorbeeld koffie of thee in de buurt; 

7. Proberen om ervoor te zorgen dat meer organisaties en verenigingen deelnemers worden van het 

Meedoenarrangement. 

10.5 Schuldhulpverleningstraject 
Met betrekking tot het schulphulpverleningstraject zijn de volgende aanbevelingen geformuleerd: 

1. Het Bureau voor Financiële Ondersteuning moet zich meer opstellen als een gesprekspartner en 

minder als een beoordelaar van aanvragen; 

2. Het Bureau voor Financiële Ondersteuning moet regelmatig een korte terugkoppeling geven aan 

de betrokken buurtcoach. Daarbij wensen buurtcoaches ten minste een bericht als hun cliënt is 

afgewezen; 

3. De expertise van verschillende hulpverleners moet in het aanmeldingsproces van BvFO net zo 

zwaar wegen als bewijsstukken; 

4. De gemeente moet de mogelijkheid onderzoeken voor een doorverwijsfunctie vanuit vrijwilligers 

of maatschappelijke organisaties.; 

5. De gemeente moet meer onderzoek doen naar de situatie rond eventuele slecht functionerende 

bewindvoerders(kantoren); 

6. Om het bereik van de regeling te vergroten, moet de gemeente werken aan een positievere 

beeldvorming over schulddienstverlening en in het bijzonder bewindvoerders. 

10.6 Bijzondere bijstand 
Tot slot kunnen vanuit de onderzoeksuitkomsten de volgende aanbevelingen geformuleerd worden met 

betrekking tot de bijzondere bijstand.  De gemeente Doetinchem moet: 

1. Meer transparantie verschaffen rondom de bijzondere bijstand. Dat heeft zowel betrekking op 

waar men deze voor kan aanvragen als wat de redenen zijn voor een afwijzing. In het geval van een 

individuele afwijzing moet de gemeente een beknopte uitleg geven; 

2. Zorgen dat de bijzondere bijstand ook toegankelijk is in crisissituaties, bijvoorbeeld door een sterke 

verantwoordingsprocedure achteraf in plaats van vooraf; 

3. Bij een aanvraag voor de bijzondere bijstand in gesprek gaan met de buurtcoach en de cliënt. 

Bewijsstukken zouden niet meer zo zwaar moeten wegen; 
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4. Om het bereik van de bijzondere bijstand te vergroten, beter monitoren dat het aantal afwijzingen 

niet (te) hoog is. Dit leidt namelijk tot meer niet-gebruik; 

5. Meer ruimte geven om goederen aan te schaffen met behulp van de bijzondere bijstand. Een 

voorbeeld is om kapotte kleding te kunnen vervangen. 
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