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INTERVIEW WETHOUDER WOUTER STRUIJK

In maart 2021 is de campagne 'Nissewaard, kom uit je schuld!' gestart. De campagne heeft als doel om het

taboe rondom het vragen en accepteren van hulp bij armoede en schulden te doorbreken. Het idee voor de

campagne is ontstaan binnen het Financieel Platform. Dit project is gestart met een postercampagne in de

gemeente. Daarnaast zijn we op zoek gegaan naar Nissewaardse ambassadeurs. Dit kunnen mensen zijn die hun

verhaal willen delen of die op een andere manier willen helpen om het taboe te doorbreken.

Om de minimavoorzieningen toegankelijker te maken en tevens meer bekendheid te geven, worden er

brochures ontwikkelt die gericht zijn op specifieke doelgroepen. De eerste brochure ‘Alle kinderen doen mee!’

is inmiddels een feit en bevat informatie voor ouders met schoolgaande kinderen. De brochure is online in te

zien op www.nissewaard.nl/kindregelingen. Momenteel wordt er gewerkt aan een brochure voor jongeren en

een brochure voor senioren.

 

 

 

NISSEWAARD, KOM UIT JE SCHULD!

Wat betekent de campagne 'Nissewaard, kom uit je schuld!' voor jou als wethouder?

"Ik hoop dat de campagne eraan bijdraagt dat mensen die dat nodig hebben, gebruik gaan maken van de bestaande

minimaregelingen zodat zij minder last ervaren van de situatie waarin zij verkeren."

Wat denk jij dat het meest effectief is in de strijd om de taboe rondom het hebben van schulden te doorbreken?

“De inzet van ervaringsdeskundigen! Een ervaringsdeskundige kan mensen inspireren om anders met de situatie om te gaan en

deze zo te overkomen. Een ervaringsdeskundige vindt gemakkelijker aansluiting bij de belevingswereld van een inwoner die

geldproblemen heeft. Elk persoon is uniek, bevindt zich in een unieke situatie en reageert ook anders op situaties.

Ervaringsdeskundigen begrijpen dit omdat zij zichzelf ook in een soortgelijke situatie hebben bevonden. Om het taboe te

doorbreken, moet de schaamte overwonnen worden, men moet inzien dat het iedereen kan overkomen en weten dat hulp vragen

geen schande is. Persoonlijk denk ik dat er meerdere aanpakken nodig zijn omdat elke persoon en elk probleem of situatie uniek

is."

Vanuit het projectgroep is het initiatief ontstaan voor het opzetten van een nieuwsbrief naar samenwerkingspartners met

als doel om te informeren en om te verbinden. Wat zou je hen willen meegeven in hun rol als samenwerkingspartner?

"Dat men zich altijd bewust is van het feit dat er meer mogelijk is dan je zelf bedenkt. Volgens mij is dat wel het allerbelangrijkste.

Het gaat ook heel erg over houding, hoe je je opstelt ook naar de inwoners toe. Met oprechte interesse in de inwoner bereik je

het meeste resultaat."

De nieuwsbrief 'Nissewaard, kom uit je schuld!' is een initiatief van het Financieel Platform in

samenwerking met het preventieteam van de gemeente Nissewaard. De nieuwsbrief zal periodiek

worden verstuurd aan samenwerkingspartners die armoede en schulden bij onze inwoners kunnen

signaleren. Het doel van de nieuwsbrief is het delen van informatie en initiatieven om doorverwijzing

naar de juiste hulp- en dienstverlening te stimuleren. Wil jij vanuit jouw organisatie ook waardevolle

informatie met de andere partners delen, stuur dan een bericht naar preventie@nissewaard.nl.

 

 

http://www.nissewaard.nl/kindregelingen


WIST JE DAT?

Stichting Urgente Noden Nissewaard is een stichting waar mensen terecht kunnen die onder begeleiding

staan van een professionele organisatie of een vrijwilligersorganisatie en die tussen wal en schip dreigen

te vallen.

Dit kan gaan om financiële giften of giften in natura, zoals een fiets, bank enz. 

Een persoon kan niet zelf de aanvraag doen, dit dient door de begeleider te gebeuren en er zal sprake

moeten zijn van een hulpplan. Een plan waardoor er echt een stap voorwaarts gemaakt wordt en waarbij

iemand echt geholpen wordt. 

Ook is een voorwaarde dat alle voorliggende voorzieningen al aangesproken moeten zijn, denk bij de

gemeente bijv. aan de bijzondere bijstand of de WMO. 

Als aan deze voorwaarde is voldaan dan kan er een aanvraag gedaan worden bij SUN Nissewaard. De

aanvraag wordt beoordeeld door 2 personen die in overleg gaan. Het kan zijn dat er nog wat vragen zijn,

die via de mail beantwoord kunnen worden. Ook wordt nagegaan of er inderdaad geen voorliggende

voorzieningen of andere oplossingen zijn en of het inderdaad urgente nood is. De uitslag zal dan via mail

gecommuniceerd worden naar de begeleider met de motivatie om een aanvraag toe te kennen of af te

wijzen. 

Kijk voor meer informatie : www.sunnissewaard.nl of neem contact op met de coördinator, 

Angela Schuurbiers: 06-30406621
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IN THE SPOTLIGHT

AMBASSADEURS GEZOCHT

Sinds januari 2020 werkt het preventieteam met Daniela de Sido, een

ervaringsdeskundige. Zij is tevens ambassadeur van de campagne

'Nissewaard, kom uit je schuld!'. Zij heeft haar verhaal gedeeld om anderen

te inspireren op tijd hulp te zoeken en te vragen. Dit heeft ertoe geleid dat

enkele inwoners dit ook hebben gedaan na het lezen van haar verhaal. Er

was herkenning en dat gaf moed om hulp te vragen. Haar verhaal is te lezen

op www.nissewaard.nl/komuitjeschuld.

Om nog meer mensen te bereiken wil de gemeente inwoners met schulden

de kans geven om ook hun verhaal te delen. Hoe meer mensen, hoe groter

het bereik want elk verhaal is uniek. Daarom zijn zij op zoek naar inwoners

die schulden hebben (gehad) en die bereid zijn om hun verhaal te delen om

anderen te inspireren dit ook te doen. Maar zeker ook om mensen te

motiveren om hulp te vragen. Inwoners kunnen zich aanmelden bij Daniela

via d.desido@nissewaard.nl.

ERVARINGEN VROEGSIGNALERING

AGENDA
        

18 november           Landelijk Congres  

                                  cliëntondersteuning 

                                  Online, gratis

                                  https://www.movisie.nl/agenda

1 december             Congres Armoede & Schulden

                                  Ede, kosten € 399

                                  Aanmelden kan via   

                                  www.zorgwelzijn.nl/congressen

Het preventieteam is per 1 januari 2021 gestart met vroegsignalering.

Steeds meer vaste lastenpartners melden beginnende

betalingsachterstanden van inwoners bij de gemeente. Afhankelijk van de

schuldhoogte en het aantal meldingen ontvangt een inwoner een kaart of

een telefoontje van het preventieteam. In een aantal gevallen gaan zij ook op

huisbezoek. Soms accepteren mensen na meerdere kaarten en telefoontjes

pas hulp. Mensen moeten nog wennen aan het feit dat zij benaderd worden

door de gemeente als zij een achterstand hebben maar staan steeds vaker

en sneller open voor een advies. In deze gesprekken helpt het

preventieteam mensen inzicht te krijgen in hun uitgavenpatroon, maar ook in

de bestaande voorzieningen. Ook wordt er veel doorverwezen naar

samenwerkingspartners. De uitkomsten zijn altijd weer anders maar over één

ding is het preventieteam heel zeker. Dit werk is nodig want het kan een

inwoner net dat laatste steuntje in de rug geven om hulp te accepteren.

Het preventieteam maandelijks ruim 100 kaarten

verstuurt naar inwoners met beginnende

betalingsachterstanden en gemiddeld 70

telefoontjes pleegt om de inwoner hulp te

bieden.

Steeds meer mensen dankbaar gebruik maken

van deze hulp.

Het preventieteam bezig is met een aanpak voor

jongeren.

Het projectgroep benadeelden

kinderopvangtoeslag inmiddels meer dan 200

gedupeerden heeft gesproken.

Als je informatie wilt delen voor de volgende

editie van de nieuwsbrief t.b.v. deze rubriek je

dit kunt mailen naar preventie@nissewaard.nl.
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