
Armoede op het Gelders 

Eiland



Sociaal raadslieden werk

 Het SRW geeft gratis informatie, advies en cliëntondersteuning op 

sociaaljuridisch terrein, aan mensen die moete hebben hun eigen belangen te 

behartigen en geen of een klein netwerk hebben. 

 Het SRW biedt kwetsbare burgers zicht op hun mogelijkheden, rechten en 

kansen



Kern functies

 Informatie en advies

 Het geven van inlichtingen op sociaaljuridisch terrein 

 Het (on)gevraagd aangeven hoe de cliënt van de verschafte informatie optimaal 

gebruik kan maken.

 Cliëntondersteuning

 Schrijven van brieven / bezwaren, invullen van formulieren, warme doorverwijzing 

naar ketenpartners, bemiddeling, begeleiding

 Signalering

 Van wet en regelgeving waar die onbedoeld onredelijk voor burgers uitvalt



Onderwerpen

Sociale zekerheid

O.a. uitkeringen en voorzieningen voor minima 

Arbeidsrecht

o.a. loon, ontslag, Cao, re-integratie

Wonen

o.a. huurprijzen, huurovereenkomst, problemen 
met verhuurder

Landelijke en gemeentelijke belasting

o.a. kwijtschelding, heffingskortingen, aangiften 
en toeslagen

Consumentenrecht

O.a. verzekeringen, overeenkomsten, goederen, 
schulden

Burger en overheid

o.a. burgerrecht, vreemdelingenrecht

Onderwijs

o.a. studiefinanciering

Personen- en familierecht

o.a. huwelijk, samenwoning, echtscheiding , 
alimentatie
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Cijfers armoede

Kinderen tot 12 jaar en 75 plussers 

Grootste risico leeftijd



Cijfers armoede

Eenoudergezinnen en alleenstaanden tot AOW leeftijd

Grootste risico gezinssamenstelling
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Wat is armoede

Het Sociaal Cultureel Planbureau definieert armoede als volgt: 

Wanneer mensen gedurende langere tijd niet de middelen hebben om te kunnen 

beschikken over de goederen en voorzieningen die in hun samenleving als 

minimaal noodzakelijk gelden



Wat is armoede

 Een laag inkomen staat niet direct voor armoede

 Een laag inkomen leidt wel tot meer kwetsbaarheid en; 

 Betekent meer afhankelijkheid van inkomensvoorzieningen 



Wat is armoede

 Reden van ontstaan armoede

 Schulden

 Verlies van mentale en/of lichamelijke gezondheid en hoge medische kosten

 Echtscheiding

 Overlijden van partner

 Opname in een verzorgingshuis 

 Verlies van werk

 Lage zelfredzaamheid / laag geletterd 

 Digitaal niet vaardig

 Vreemdeling 



Wat is armoede

 Onderwerpen sociaal raadslieden gemeente Rijnwaarden

 Belastingen

 Toeslagen

 AOW / AIO / pensioenen

 Schulden

 Werk in Duitsland 

 Uitkeringen



Wat doet dat met een mens

 Schaamte 

 Stress

 (Tijdelijk) verlaging van het IQ

 Niet in staat vooruit te plannen

 Slechte gezondheid

 Sociaal isolement / eenzaamheid 

 Schulden zijn zowel oorzaak als gevolg

 Grotere kans op armoede voor de volgende generatie 

 Minder zelfredzaam

 Signalenkaart armoede



Werkt het Minimabeleid dan niet? 

 Het werkt wel maar valkuilen daarvan zijn:

 Op de hoogte van alle voorzieningen

 Bereikbaarheid

 Zelfredzaamheid 

 Armoedeval



Wettelijk kader

 Gemeentelijke wettelijke verplichting  op grond van de Wet Gemeentelijke 

Schuldhulpverlening 

 In de gemeente Zevenaar neergelegd in beleidsnota “Armoede en Schulden” 

2019 tot 2022



Welke stappen kunnen wij ondernemen

 Wat doen we al

 Spreekuren op nieuwe locatie Geuzenwaard waar ook een gebiedsteam te bereiken 

is

 Formulieren brigade

 Jaarlijkse belastingcampagne Bibliotheek /Formulieren brigade

 Training en cursus aan vrijwilligers Formulierenbrigade 

 “voorzieningencheck”

 zorgverzekeringschulden 

 Opzetten van een toeslagenmiddag Bibliotheek / Formulieren brigade 



Welke stappen kunnen wij ondernemen

 Wat willen gaan we doen

 Financieel trefpunt. Voorbereidingen zijn gestart. 

 Vrijwilliger of informatie punt bij voedselbank uitgifte

 Nog betere contacten met ketenpartners 

 Wijziging Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening tbv de uitwisseling van 

persoonsgegevens


