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Speerpunten Armoedebeleid 2020

1. Proactief naar de mensen toe met het project ‘Schuldenbewind’

2. Grip op de energierekening door voortzetting pilot ‘EnergieArmoede’

3. Jongeren uit de financiële problemen door project ‘Vroegsignalering Jongeren in 
Beeld’

4. Samen sterk door ‘Preventieve agenda Laborijn & BvFO’

5. Uit de zorg gerelateerde schulden met behulp van de ‘Regeling uitstroom Bronheffing 
gemeente Doetinchem’

6. Betere kijk op het aanbod voor werkgevers door onderzoek 



Project Schuldenbewind

• Gebruik maken van beschikbare gegevens 

• Informatievoorziening verbeteren

• Voorbereiden op nieuwe ontwikkelingen 

• Doorontwikkelen Beschermingsbewind bij BvFO.



EnergieArmoede

• Succesvolle pilot

• Meerwaarde voor inwoner, schulddienstverlening en 
duurzaamheid.

• Voornemen om het voort te zetten.



Preventieagenda Laborijn & BvFO

• Signalering

• Kennis uitwisselen

• Casuïstiek

• Regelarm



Vroegsignalering Jongeren in Beeld (VJIB)

Signalering op de volgende punten: 

- Achterstanden zorgverzekering; 

- Bronheffing CAK; 

- Geen startkwalificatie; 

- Geen inkomen. 

Ongeveer 100 jongeren per kwartaal 



Aanbod voor werkgevers

• Onderzoek (onlangs afgerond)

• Aanpak vanuit de Rondkomers

• Diverse redenen om hier op in te zetten.



Armoede en Schuldenproblematiek



Cijfers en feiten 

• 28% van de cliënten heeft doelen en acties op het gebied van financiële 
ondersteuning. Op 2139 huishoudens in behandeling (halfjaarcijfers 2019) zijn dit 
ongeveer 600 huishoudens. Dit varieert van kortdurende tot langdurende 
ondersteuningstrajecten. 

• Uit de praktijk;
- De helft van de cliënten heeft vragen op financieel gebied. 
- Deze worden veelal kortdurend opgepakt. 
- Bij forse problemen zoals betalingsachterstanden, een niet sluitend 
budgetplan, het inkomen dat niet op orde is (problemen met toeslagen, 
beslagvrije voet, etc.) dan start de buurtcoach een uitgebreid traject. Een deel van 
deze cliënten wordt toegeleid naar BvFO.



Scholing

• Persoonlijke scholingstrajecten 

• Nieuwe medewerkers van Buurtplein basiskennis en vaardigheden aanreiken om 
financiële ondersteuning te bieden



Spreekuren

• Financiële spreekuren (SRW, BC, Vrijwilligers)

• Spreekuren SRW

• Formulierencafés

• Enkelvoudige vragen 

• Informatie en advies

• Beoordelen welke vervolghulp nodig is

• Financiën, administratie, regelingen, 
bezwaarprocedures en (juridisch) advies.



Vroegsignalering 

• Opsporen van mensen met betalingsachterstanden op vaste lasten en hen een 
ondersteuningsaanbod doen

• Inwoners met betalingsachterstanden op vast lasten 
(huur, energie, gemeentebelasting, water en zorgverzekering)

• Jongeren (samen met BvFO) met betalingsachterstanden op 
zorgverzekeringspremie

• Selecte groep buurtcoaches



Huurschuldenoverleg, deurwaarders- en  
woonbepalingsgesprekken

• Structureel netwerkoverleg 

• Outreachende huisbezoeken

• Interventies om huisuitzetting te voorkomen

(diverse casusoverleggen, incl. deurwaarder) 



Regulier aanbod (vraagverheldering)

• Zicht krijgen op financiële situatie (budgetplan maken)

• Brede uitvraag op alle levensgebieden

• Voorzieningencheck & budgetplan sluitend maken

• Rechtzetten foutieve beslaglegging, toeslagen (door SR)

• Vaste lasten door laten lopen 

• Inkomen op peil brengen

• Besparingen en tips bespreken

• Schulden en regelingen globaal in kaart brengen

• Motiveren, ondersteunen en overnemen
stress verlagen

• Vrijwilliger inzetten (en regievoeren)

* Momenteel zijn het Buurtplein en BvFO met elkaar in gesprek om te kijken hoe we de toeleiding beter vorm 
kunnen geven



Inzet vrijwilligers financiële ondersteuning

• Ondersteunen van individuele inwoners die moeilijk zelfstandig hun financiën op 
orde kunnen houden

• Ondersteuning bij creëren van overzicht en inzicht (post, Digi-D, toegang tot 
internet)

• Tijdens inzet van vrijwilligers regie voeren op afspraken



Casus

• Alleenstaande moeder

• Vroegsignalering

• Deurwaardersgesprek

• Schuldensituatie

• Samenwerking BvFO



Toeleiding en regievoeren BvFO

• Client motiveren om met zijn financiële problemen aan de slag te gaan

• Aanmelding en aanleveren documenten die BvFO vereist

• Tijdens traject BvFO regie voeren op uitvoering afspraken en doelen en acties op 
financieel gebied.

• Er loopt een pilot waarbij, na afloop van een BvFO traject, vrijwilligers worden ingezet om vinger 
aan de pols het houden. Dit om terugval te voorkomen. Zij ondersteunen de cliënten (tijdelijk) bij 
het op orde houden van hun administratie en geven adviezen om het budgetplan sluitend te 
houden. 
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Inhoud
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• De reden dat wij zijn aangesloten bij De Rondkomers.

• De lokale Rabobank en armoedebestrijding.



De Rondkomers en Rabobank
Missie, visie en strategie

Growing a better world together

Bankieren voor Nederland Banking for Food

Excellente 
klantfocus

IJzersterke 
bank

Medewerkers
in hun kracht

Betekenisvolle 
coöperatie

Stability
Ondernemers duurzaam 

helpen groeien

Duurzaam wonen Earth WasteFinancieel gezond leven

NutritionVitale leefomgeving



Versterken van 
lokale gemeenschappen
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Concrete ambities om onze impact op deze 
maatschappelijke thema’s te vergroten 

Iedereen 
Financieel 
Gezonder

Stimuleren financiële 
zelfredzaamheid voor 

iedereen

Duurzamer 
Wonen
Faciliteren 

energietransitie en 
duurzamer wonen

Duurzamer 
Groeien 

Ondernemers helpen 
duurzamer te 

groeien 

Duurzamere 
Voeding

Verduurzamen food 
& agri keten in NL en 

wereldwijd

Growing a better world together



De lokale Rabobank en armoedebestrijding
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Wat doen wij als lokale bank aan armoedebestrijding?

• Ouders stimuleren om hun kinderen al rond 10/12 jaar aan de slag te 
laten gaan met hun jongeren rekening om al kennis te laten maken met 
het digitale geld.

• Gastlessen op scholen en andere instellingen voor jongeren.

• Bank voor de klas.

• Presentaties aan ouderen & 
kwetsbare doelgroep.

• Voorkomen van fraudes. 



De Rabobank in Coronatijden
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Wij bieden diverse mogelijkheid om meer financiële rust te krijgen door:

• Verhogen van de limieten contactloos betalen.

• Verlagen van de debet rente (roodstaan op betaalrekening).

• Aanpassing van de voorwaarde roodstand. 

• Mogelijkheid om uitstel van je 
hypotheekverplichting aan de vragen 
(aflossing en rente).

• Voor MKB o.a. een kleine financiering en 
financiering waar de overheid borg voor 
staat.



Vragen?
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?



De Rondkomers

WWW.DERONDKOMERS.NL



Een samenwerking met:
Buurtplein, Rabobank, UWV, PAD, Laborijn, gemeente Doetinchem.  Vbv de 
Graafschap is partner. 

Doelstelling:
Voor alle Doetinchemmers streven we naar zo min mogelijk financiële 
zorgen. Door hierbij zoveel mogelijk mensen en organisaties te betrekken, 
willen wij het taboe doorbreken om zodoende meer mensen in beweging 
te krijgen en te helpen.

Tot nu toe:
• Samenwerking tussen bovengenoemde partijen
• Theatervoorstelling ‘Grip op Geld’.
• 18+ wijzer
• Onderwijsprogramma
• Diverse acties op social media
• Werkgevers & Schulden


