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Voorwoord
Amsterdam is een stad met uitzicht. Vanaf de Adamtoren,
de Westertoren of de Rembrandttoren liggen de stad en
je leven voor je. Dat uitzicht gun ik álle Amsterdammers.
Maar voor veel Amsterdammers is dat uitzicht nu minder
wijds, minder mooi en minder levendig. Door geldgebrek
of schulden zijn zij het zicht op een beter leven
kwijtgeraakt.

Opgroeien in armoede zet kinderen
op een achterstand die ze haast nooit
meer overbruggen. En hoe langer je
leeft in armoede hoe kleiner de kans
dat je eruit komt. Daarom focussen
we in onze armoede aanpak ‘stad met
uitzicht’ op het bieden van perspectief.
Uitzicht op een beter leven. Dat doen
we door mensen hulp te geven op
maat zodat ze de hulp krijgen waar ze
echt verder mee komen. Of dat nu een
opleiding is, een fiets of een nieuwe
wasmachine.
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We blijven daarbij extra investeren
in kinderen. Want kinderen hebben
de toekomst. Sterker, kinderen zíjn
de toekomst. En als we er niet voor
zorgen dat alle kinderen zich kunnen
ontwikkelen tot de mensen die ze
kunnen en willen zijn doen we niet
alleen hen maar de hele stad tekort.

Marjolein Moorman
Wethouder Onderwijs, Armoede
en Inburgering.
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Inleiding

Inleiding

Infographic

De Amsterdamse Agenda armoede en schulden
2019-2022 beschrijft de aanpak van armoede voor de
komende periode. Het is een integraal plan waarin
aandacht is voor de leefwereld van de Amsterdammer.
Perspectief bieden op een betere toekomst staat centraal.
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140.000
Amsterdammers

hebben een inkomen
onder de 120% van het
wettelijk sociaal minimum

Amsterdammers
heeft schulden

€ 26.000

is de gemiddelde schuld
waarmee mensen hulp zoeken

Dat zijn ruim

88.000

27.407

huishoudens

Amsterdamse kinderen

groeien op in een
minimahuishouden

Noord
Nieuw-West

Er zijn

32

Zuidoost

ontwikkelbuurten

aangewezen in Noord,
Nieuw-West en Zuidoost
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1959

In
had Amsterdam een
recordaantal van

872.000
inwoners

2019

In
is dit record verbroken

Maatschappelijke opgave
2019 is een historisch jaar voor
Amsterdam. Dit jaar wonen er meer
mensen in de stad dan in 1959, toen
Amsterdam een recordaantal van
872.000 inwoners had. Amsterdam
groeit niet alleen als kool, maar bloeit
ook als nooit tevoren. De economie
draait op volle toeren en de stad heeft
een ongekende aantrekkingskracht op
mensen uit alle hoeken van de wereld.
Toch is Amsterdam niet alleen een
succesverhaal. Het gaat goed met de
stad, maar met veel Amsterdammers
gaat het minder goed. Zij profiteren
nauwelijks van de economische
voorspoed en lijden onder de stress
die het leven in schaarste met zich mee
brengt. 140.000 Amsterdammers – dat
zijn ruim 88.0001 huishoudens – hebben
een inkomen onder 120 procent van

het Wettelijk Sociaal Minimum (WSM).
Het WSM is het minimale bedrag dat
iemand nodig heeft om in zijn/haar
levensonderhoud te kunnen voorzien.
Deze bedragen, die verschillen per
huishoudenssituatie, worden door
de overheid vastgesteld en zijn
meestal even hoog als de bijstand. In
Amsterdam groeien 27.407 kinderen
op in een gezin met een laag inkomen
en één op de vier Amsterdammers
heeft schulden. Deze cijfers dalen
nauwelijks en tegelijkertijd nemen de
verschillen tussen Amsterdammers toe.
Amsterdamse minima wonen vooral in
zogeheten ontwikkelbuurten waar een
opeenstapeling is van achterstanden
en problemen2. Dat is een onwenselijke
ontwikkeling, niet alleen voor de

 eze huishoudens hebben niet allemaal recht op minimaregelingen: sommigen hebben te veel
D
vermogen. Het aantal Amsterdammers dat recht heeft op minimaregelingen is 71.368.
2
In Amsterdam zijn 32 ontwikkelbuurten aangewezen in Noord, Zuidoost en Nieuw-West waar sprake is
van achterstanden. De gemeente gaat investeren in deze buurten samen met onder anderen bewoners
en woningcorporaties.
1
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minima maar voor alle Amsterdammers.
Armoede hangt nauw samen met
andere problemen. Onder andere:
werkloosheid, een slechte gezondheid,
taalachterstand en sociaal isolement.
Uiteindelijk lijdt de hele stad onder
de negatieve sociale en economische
gevolgen van armoede zoals onbenut
talent, hoge kosten en gebrek aan
sociale cohesie. Dit blijkt uit diverse
onderzoeken, onder meer van de
Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid (WRR)3.

Rechtvaardige stad

school. En in het najaar van 2018
verscheen een rapport van Onderzoek
Informatie en Statistiek (OIS) dat liet
zien dat een aantal Amsterdamse
basisscholen met de juiste aanpak
succesvol is in het wegwerken van
onderwijsachterstanden. Ook de in de
Verenigde Staten ontwikkelde stresssensitieve aanpak van schulden – in
Amsterdam geïntroduceerd onder
de noemer Route020 – laat zien dat
rekening houden met de effecten
van schaarste op het gedrag van
mensen, leidt tot een effectievere
schuldenaanpak.

Bestaanszekerheid
Het college streeft naar een recht
vaardige stad met gelijke kansen voor
iedereen. We willen mensen uitzicht
geven op een betere toekomst, voor
henzelf en voor hun kinderen. Armoede
en schulden zijn niet het gevolg van
individueel falen. Het is een maatschap
pelijk probleem waarvoor duurzame
oplossingen mogelijk zijn. Dat vraagt
om langdurige inzet, over jaren en
zelfs decennia.
Dat armoede geen vaststaand gegeven
is, blijkt keer op keer. Uit onderzoek
van de Rekenkamer Amsterdam bleek
dat kinderen uit minimahuishoudens
met een Stadspas en een Scholieren
vergoeding het beter doen op

3
4
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Uit onderzoek blijkt ook dat armoede
en schulden perspectief op een beter
bestaan in de weg staan4. Ze werken
verlammend en nemen ontwikkelings
ruimte in beslag. Om perspectief te
bieden aan Amsterdammers met een
laag inkomen is het daarom nood
zakelijk om armoede en schulden aan
te pakken. Een Amsterdammer die
wakker ligt van de schulden, moeten
we eerst van zijn of haar geldzorgen
af helpen, voor we hem of haar een
taalcursus of opvoedingsondersteuning
aanbieden. Met andere woorden:
bestaanszekerheid staat aan de basis
van een effectieve aanpak binnen het
gehele sociaal domein.

Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid, Hoe ongelijk is Nederland? 2014
Schaarste, Shafir en Mullainathan 2013

Vanuit dit gegeven gaan we
Amsterdammers in armoede en
schulden ondersteunen om stappen
te zetten naar een betere toekomst.
We richten ons op mensen met
een uitkering en op mensen die
ondanks hard werken niet boven de
armoedegrens uitkomen. We bouwen
daarmee voort op de sociale erfenis
van onze bestuurlijke voorgangers.
Wel voegen we een accent toe: het
creëren van gelijke kansen en het
bieden van perspectief. We willen een
stad zijn met een mooi uitzicht, overal
en voor iedereen!

Wat gaan we doen?
De Participatiewet geeft gemeenten
de ruimte om lokaal armoedebeleid
te voeren binnen de kaders van de
wet. Zij kunnen zelf minimaregelingen
vormgeven en de inkomensgrens
bepalen waaronder inwoners hiervoor
in aanmerking komen.

In de armoedebrief die het college
in het najaar van 2018 aan de
gemeenteraad heeft gestuurd, staan
zes uitgangspunten genoemd voor
de aanpak van armoede. Het vorige
college heeft stevig geïnvesteerd in de
armoedebestrijding en stelde financiële
ondersteuning, kansen voor kinderen,
de aanpak van schulden en meedoen
daarin centraal. We bouwen hierop
voort en verbreden tegelijkertijd onze
aanpak met preventie en perspectief
op een beter bestaan
Om onze ambities te realiseren,
zet het college een breed pakket
aan maatregelen in, waaronder een
aantal grote nieuwe maatregelen.
Hieronder staan de uitgangspunten
toegelicht met daarbij de belangrijkste
vernieuwingen. Verderop in deze
Amsterdamse Agenda armoede en
schulden komen per uitgangspunt ook
de overige maatregelen aan de orde.
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1 Perspectief op een betere toekomst
We willen Amsterdammers in
armoede zicht geven op een betere
toekomst. Dat doen we door mensen
inkomensondersteuning op maat
te bieden, zodat ze de hulp krijgen
die hen echt verder brengt. Of dat
nu een opleiding is, een fiets of een
nieuwe wasmachine. We investeren
in vaardigheden op het gebied van

taal, digitalisering en gezondheid.
Ook verzachten we de armoedeval
door de minimaregelingen een poosje
door te laten lopen als mensen een
hoger inkomen krijgen: de zogeheten
zachte landing. We hebben in het
bijzonder aandacht voor werkende
minima en alleenstaande ouders.

3 Preventie van armoede
en schulden
Helaas komen veel Amsterdammers
met schulden (te) laat bij de
hulpverlening, met een gemiddelde
schuld van 26.000 euro. We willen er
eerder bij zijn en versterken daarom de
bestaande aanpak Vroegsignalering.
We gaan hierbij meer schuldeisers
betrekken om zo meer Amsterdammers
met schulden eerder te vinden. Ook
gaan we nauwer samenwerken met het
Centraal Administratie Kantoor (CAK)
en de 20.000 Amsterdammers die een
betalingsachterstand hebben op hun

zorgpremie hulp aanbieden. Daarnaast
focussen we op levensgebeurtenissen
met een risico op schulden, zoals
baanverlies of echtscheiding. We
werken daarbij nauw samen met
partners in de wijken (sociale basis).
Daarbij hebben we specifieke aandacht
voor alleenstaande ouders en ouders
van wie de kinderen meerderjarig
worden. Tot slot zetten we in op
nazorg voor Amsterdammers die uit
de schulden zijn geraakt om terugval
te voorkomen.

2 Kansen voor kinderen en jongeren
Ieder kind verdient de kans om zich te
ontwikkelen tot wie hij of zij kan of wil
zijn. We blijven kinderen in armoede
steunen op de terreinen onderwijs,
sport en cultuur. Vernieuwing voegen
we toe in de vorm van het Kinderkeuze
budget op de Stadspas dat te
verzilveren is bij diverse retailers, zoals
kledingwinkels en boekhandels.
Een tweede vernieuwing is het
Familiepakket voor basisscholen.
Voor scholen met veel leerlingen
uit minimahuishoudens komt een
pakket met onder meer taallessen
en een financieel spreekuur voor
ouders en een vergoeding van de
ouderbijdrage via de Stadspas: het
Familiepakket. Een extra onderdeel
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van het Familiepakket – dat we op
een school zullen starten – is het
Perspectief Programma voor gezinnen.
Dat houdt in dat we een aantal ouders
intensief gaan begeleiden om hun
perspectief te vergroten. Zij krijgen
een (ervaringsdeskundige) coach met
wie ze een gezinsplan op maat maken.
Aan het plan is een budget gekoppeld
om het uit te voeren. Bij jongeren
zetten we in op begeleiding bij de
overgang naar 18 jaar en de financiële
verantwoordelijkheden en risico’s die
dat met zich meebrengt. Voor een
groep jongeren gaan we hun schulden
herfinancieren/saneren. We koppelen
dit aan perspectief in de vorm van
opleiding en/of werk.

4 Amsterdam vrij van
problematische schulden
Voor alle schulden bestaat een
oplossing. Vanuit deze ambitie werken
we aan drempelloze schuldhulp
verlening waarin de mens centraal
staat. We investeren in financiële
inloopspreekuren in buurten, ook in de
avond, om werkende Amsterdammers
te bereiken. Verder zetten we in
op langdurige budgetbegeleiding
voor kwetsbare groepen, zoals

Amsterdammers met een lichte
verstandelijke beperking. Met partners
(maatschappelijke dienstverlening
(MaDi), rechtbank en bewindvoerders)
werken we aan een convenant om
de kwaliteit van de bewindvoering
te verbeteren. Tot slot: in drie
ontwikkelbuurten gaan we samen met
Amsterdammers aan de slag om te
komen tot een schuldenvrije buurt.
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5 Meedoen zonder belemmeringen
Iedere Amsterdammer moet vol
waardig mee kunnen doen in de
stad, ongeacht zijn of haar financiële
situatie. Een vernieuwing die we
doorvoeren is de inzet van betaalde
ervaringsdeskundigen binnen de
aanpak van armoede. Zij kunnen ons
helpen om beter aan te sluiten op
de leefwereld van de Amsterdammer
met onze maatregelen en drempels

om mee te doen weg te nemen.
Verder blijven we investeren in lokale
maatschappelijke initiatieven (sociale
basis) en in de Stadspas als participatieinstrument om Amsterdammers mee
te laten doen. Tot slot onderzoeken
we of sport structureel toegevoegd
kan worden aan het aanbod voor
volwassen minima, zoals bij kinderen al
het geval is.

6 Financiële ruimte door
inkomensondersteuning
We streven naar meer maatwerk en
minder regels. De behoefte van de
Amsterdammer staat centraal. We
werken aan toegankelijke regelingen
en willen meer werkende minima
bereiken. Mensen die minder
(digi)taalvaardig zijn, moeten
eenvoudig een regeling kunnen
aanvragen. We gaan de minimare
gelingen sterker koppelen aan
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werk, opleiding en schuldhulp. Ook
introduceren we meer maatwerk binnen
de bestaande minimaregelingen.
Zo willen we flexibeler om kunnen
gaan met de regels, bijvoorbeeld
als er sprake is van een plotselinge
inkomensdaling bij een Amsterdammer
die strikt genomen niet in aanmerking
komt voor inkomensondersteuning
maar dit wel hard nodig heeft.

Totstandkoming
Armoedeagenda

De leefwereld van
de Amsterdammer

De aanpak van armoede en schulden is
niet alleen een zaak van de gemeente,
maar vraagt om nauwe samenwerking
met partners in de stad. Bij
de totstandkoming van deze
Armoedeagenda hebben we gesproken
met ervaringsdeskundigen (waaronder
kinderen), de Participatieraad, de
portefeuillehouders Armoede van de
stadsdelen, vertegenwoordigers uit
het bedrijfsleven, maatschappelijke
organisaties en wetenschappers. In
verschillende stadsgesprekken over
armoede is wethouder Moorman in
gesprek gegaan met Amsterdammers
met een laag inkomen over armoede
en schulden. We gaan door met
het betrekken van deze partijen
bij de realisatie van onze ambities.
In het bijzonder bekijken we hoe
we ervaringsdeskundigen kunnen
betrekken bij de ontwikkeling van het
armoedebeleid en de uitvoering ervan.

Bij het maken van deze Armoedeagenda hebben we ons verdiept in de
leefwereld van de Amsterdammer in
armoede. Dat hebben we gedaan door:
1. Zeven kinderen in zeven stadsdelen
te interviewen over leven in armoede.
Het gaat grotendeels om kinderen die
opgroeien in een minimahuishouden.
Twee kinderen behoren niet tot
een minimagezin. We hebben hun
perspectieven meegenomen om een
breder beeld te schetsen van armoede
en kansen(on)gelijkheid in de stad.
2. Acht Amsterdammers met schulden
(waaronder jongeren en statushouders)
gedurende enkele jaren te volgen. Met
deze Amsterdammers zijn uitgebreide
startgesprekken gevoerd over hun
situatie en de belemmeringen die ze
tegenkomen.
3. Onderzoek te doen naar ouders
met minderjarige kinderen. Service
design bureau Muzus heeft in opdracht
van de gemeente Amsterdam in 2018
onderzoek gedaan naar ouders met
kinderen in armoede. De centrale
vraag: hoe kunnen we deze ouders
helpen om hun maatschappelijke
positie te verbeteren? Op basis van
deze studie – gebaseerd op tientallen
interviews – is een aantal persona’s
ontwikkeld. Een persona is een fictief
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persoon die een bepaalde groep
vertegenwoordigt. Het gaat om
‘De agenda van armoede’ en om
drie ‘portemonnees’ van minima in
verschillende situaties.
4. Stadsgesprekken te voeren:
we hebben in aanloop naar de
Armoedeagenda een aantal
stadsgesprekken gevoerd met
Amsterdamse minima en andere bij
het onderwerp armoede betrokken
Amsterdammers. Er zijn gesprekken
geweest in de stadsdelen Zuidoost,
Noord, Nieuw-West, West en Centrum.
Er zullen meer gesprekken volgen.
De opbrengst uit de bovenstaande
acties is meegenomen in de
beleidsvorming. Daarnaast hebben we
de directe opbrengst in de vorm van
interviewverslagen en persona’s deels
verwerkt in deze Armoedeagenda.
Ieder hoofdstuk sluit af met een
interview of persona en een korte
schets van de mogelijke effecten van
de voorgenomen maatregelen op deze
persoon of persona. Alle interviews,
verslagen en persona’s zijn als bijlage
toegevoegd aan de Armoedeagenda.
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Sociale basis
en wijkteams
Binnen het sociaal domein en in de
stadsdelen vindt een omslag plaats
naar een nieuwe manier van werken.
Het doel is een meer integrale
benadering met oog voor verschillende
domeinen die samen komen in het
leven van de Amsterdammer, zeker
wanneer er sprake is van zogeheten
multiproblematiek. We werken
vanuit armoede nauw samen met
andere terreinen, zoals (jeugd)zorg,
gezondheid, onderwijs, sport en taal
en sluiten aan op de ontwikkelingen
in het sociaal domein en het
versterken van de sociale basis in
de stadsdelen. Zo zetten we via de
pilot inkomensondersteuning in op
integrale perspectiefverbetering
van minima. Ook breiden we het
teambudget/maatwerkbudget uit
voor de sociale wijkteams dat zij
naar eigen inzicht kunnen inzetten
bij (financiële) knelpunten. Verder
dragen we onder meer met financiële
inloopspreekuren in buurten en steun
voor maatschappelijke initiatieven
bij aan de sociale basis. Tot slot kiest
het college voor een gebiedsgerichte
aanpak in een aantal ontwikkelbuurten
in Noord, Nieuw-West en Zuidoost. In
drie oontwikkelbuurten gaan we aan
de slag met de ambitie: ‘Amsterdam
schuldenvrij.’

Leeswijzer
De Armoedeagenda is opgebouwd
langs de zes onderstaande uitgangs
punten. Deze vormen de hoofdstukken:
1
2
3
4

Perspectief op een betere toekomst
Kansen voor kinderen en jongeren
Preventie van armoede en schulden
	Amsterdam vrij van problematische
schulden
5 Meedoen zonder belemmeringen
6 	Financiële ruimte door
inkomensondersteuning

Per uitgangspunt beantwoorden we
de vragen: ‘Wat zien we?’, ‘Wat willen
we?’ en ‘Wat gaan we doen?’
In antwoord op de laatste vraag geven
we per uitgangspunt een overzicht van
nieuwe maatregelen die het college
inzet. Op de volgende pagina’s is een
maatregelenkaart opgenomen die
een overzicht geeft van alle nieuwe
maatregelen.
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Amsterdamse Agenda
armoede en schulden

Financiële ruimte door inkomensondersteuning

Nieuwe maatregelen

>Minder regels, meer keuzevrijheid voor minima
>Verhogen bereik (werkende) minima

6

Perspectief op een betere toekomst
>Pilot inkomensondersteuning op maat
>Kansen voor werkende minima
>Zachte landing bij stap uit de armoede

1

>Ondersteuning minima bij woon- en energielasten

5

>Ondersteuning alleenstaande ouders
>Taal en scholing

Meedoen zonder belemmeringen
>Inzet ervaringsdeskundigen bij armoedeaanpak
>Sportmodule Stadspas voor volwassenen

Kansen voor kinderen en jongeren
>Stadspas Kinderkeuzebudget

2

>Familiepakket voor (voor)scholen
>Betrekken kinderen bij aanpak armoede
>Gezonde financiële start jongeren

Preventie van armoede en schulden
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>Aanpak armoede en gezondheid

3

4
Amsterdam vrĳ van problematische schulden
>Stress-sensitieve schuldhulp
>Herfinanciering schulden

>Ontzorgen kwetsbare Amsterdammers

>Schuldenoffensief: voor alle schulden bestaat een oplossing

>Schulden vroeger signaleren

>Saneren van schulden aan de voorkant

>Aanpak levensgebeurtenissen

>Lobby bij het Rijk opheffen knelpunten

>Nazorg vroegsignalering en schuldhulptraject

>Sociaal incassobeleid
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Hoofdstuk 1

Perspectief op een
betere toekomst

Infographic

Minder dan 3 jaar

37%

Het college wil Amsterdammers met een laag inkomen
perspectief bieden op een betere toekomst. Armoede is
echter een hardnekkig en omvangrijk probleem. Hoewel
het percentage minima daalt in Amsterdam volgens OIS,
had in 2016 ruim een vijfde van de huishoudens
een inkomen onder 120 procent van het WSM.

Uitkering

78%

71.368
huishoudens

63%

Bron van
inkomen
minimahuishoudens

Langdurig arm
(3 jaar of langer)

Wat zien we?

22%

Ruim driekwart van de minima heeft
een uitkering en/of pensioen, minder
dan een kwart werkt of heeft een eigen
bedrijf. Maar liefst 63 procent van de
minima is langdurig arm, drie jaar of
langer. Vaak gaat het om ouderen. De
kans om uit te stromen uit de armoede
ligt veel hoger voor Amsterdammers
met werk (circa 35 procent) dan voor
bijstandsgerechtigden (10 procent).
Een groot deel van deze laatste groep
is ouder dan 45 jaar en heeft een
grote afstand tot de arbeidsmarkt.
Ook eenoudergezinnen zijn vaak
langdurig arm. Zij zijn kwetsbaar door
de combinatie van één inkomen en de
zorg voor kinderen.
Juist de groep die langdurig onder

Werk (loondienst
of eigen bedrijf)

Kans op uitstroom uit de armoede
17%

18%

10%
17%
8%

Gezondheid

63,5%

34
18

37%
33%

van de minima ervaart
een goede gezondheid

van de Amsterdammers
is laaggeletterd
Minima leven gemiddeld

7 jaar
korter

dan niet-minima

5

Bron:

Gemiddeld
Werk in loondienst
Eigen bedrijf
Bijstand
Andere uitkering
Pensioen

de armoedegrens leeft, heeft vaak
te maken met laaggeletterdheid,
een laag opleidingsniveau,
werkloosheid, weinig werkervaring,
schulden, een slechte gezondheid en
eenzaamheid. Uit de analyse ‘Sterk
en Zwak in Amsterdam’ (2017) van de
Gemeentelijke Gezondheidsdienst
(GGD) komt naar voren dat 26
procent van de Amsterdammers
een laag opleidingsniveau heeft.
Van hen behoort slechts 40 procent
tot de werkzame beroepsbevolking
(OIS, 20185). Daarnaast hebben
Amsterdammers met een laag inkomen
een minder goede gezondheid, lopen
zij meer kans op overgewicht en roken
zij vaker dan andere Amsterdammers.

 IS (2018) Amsterdam in cijfers, Jaarboek 2018 is een productie van OIS in opdracht van de
O
gemeente Amsterdam.
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Maatregelen

Wat willen we?
Wij willen kansengelijkheid vergroten
en Amsterdammers met een laag
inkomen uitzicht geven op een beter
bestaan. Hoe dat eruit ziet verschilt
per persoon: voor de een is het werk,
voor de ander een opleiding en voor
een derde zijn of haar weg zien te
vinden in de complexe samenleving.
De inzet is om vanuit verschillende
domeinen integraal te kijken wat een
huishouden nodig heeft om vooruit te
komen. Centraal staat in ieder geval
het verhogen van de self-efficacy, ofwel
het geloof in het eigen kunnen om met
succes invloed uit te oefenen op zijn
of haar omgeving (Bandura, 1994)6. Uit
het rapport van de WRR, ‘Weten is nog
geen doen. Een realistisch perspectief
op redzaamheid7,’komt naar voren
dat naast het denkvermogen het
‘doenvermogen’ belangrijk is. Om
gedragsverandering te realiseren is het
van belang dat een klant gelooft dat
de gevraagde verandering mogelijk
is. We stimuleren acties die gericht
zijn op het vergroten van self-efficacy.

Professionals kunnen dit bereiken
door positieve, bereikbare doelen te
stellen met kleine behapbare stappen,
zodat de persoon het gevoel krijgt
dat hij of zij zelf de controle heeft
en de taak ook daadwerkelijk kan
uitvoeren. De theorie van zelfsturing,
waar motiverende gespreksvoering een
onderdeel van is, helpt hierbij (Madern,
2015)8. Het achterliggende doel: iedere
Amsterdammer kan zich maximaal en
naar eigen vermogen ontplooien.

 andura, A. (1994). Self-efficacy. In V. S. Ramachaudran (Ed.), Encyclopedia of humanbehavior
B
(Vol. 4, pp. 71-81). New York: Academic Press. (Reprinted in H. Friedman [Ed.], Encyclopedia of
mental health. San Diego: Academic Press, 1998).
7
WRR (2017). Weten is nog geen doen. Een realistische perspectief op redzaamheid. Den Haag.
8
Madern, T. (2015). Handreiking: ‘Bevorderen van gezond financieel gedrag’. Praktische uitwerking
van het proefschrift ‘Op weg naar een schuldenvrij leven’. Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting
(Nibud), Utrecht.
6
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Pilot
inkomensondersteuning
op maat

Taal en scholing
1
2
3
4

2

4

5

Kansen voor
werkende minima

Ondersteuning
alleenstaande ouders

3
Zachte landing bij
stap uit de armoede

Hoe gaan we
dat bereiken?
We zetten diverse instrumenten in om
het perspectief van Amsterdammers
in armoede te vergroten.
Bestaanszekerheid is daarbij een
basisvoorwaarde. Onderzoek naar
de effecten van schaarste laat zien
dat armoede vergaand ingrijpt in het
denken en handelen van mensen.
Geldzorgen oplossen staat aan de
basis van een effectieve aanpak binnen
het sociaal domein. De afgelopen
bestuursperiode zijn we nauwe
samenwerkingen gestart met andere
(gemeentelijke) programma’s, zoals de

9

Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht
(AAGG) en Een Gezonde en Kansrijke
Start, dat gericht is op de eerste 1.000
dagen (vanaf conceptie) van een kind.
Ook dragen we bij aan experimentele
projecten in de stadsdelen, zoals Van
overleven naar leven, GeDIK9 en de
Noordse aanpak. Dit zijn integrale
aanpakken met aandacht voor
meerdere leefgebieden en gericht op
perspectief. We zetten deze integrale
samenwerkingen voort en voegen een
aantal nieuwe maatregelen toe aan
onze aanpak.

GeDIK staat voor: gebied, doelgroep, integraal en klein.
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1

Pilot inkomensonder
steuning op maat

We gaan experimenteren met het
aanbieden van inkomensondersteuning
op maat. Daarmee toetsen we in
hoeverre ons aanbod van inkomens
ondersteunende voorzieningen aansluit
op wat Amsterdammers met een
laag inkomen nodig hebben om hun
perspectief te kunnen verbeteren.

Momenteel zijn er veel verschillende
vormen van ondersteuning. In deze
pilot kan de Amsterdammer terecht
bij één begeleider die zowel een
integrale blik als veel persoonlijke
aandacht heeft. Deze professional
gaat op zoek naar ruimte binnen de
gemeentelijke regels en procedures en
kan een vrij budget inzetten wanneer
er een knelpunt is dat concrete
perspectiefverbetering belemmert.
We volgen het proces nauwgezet om
te toetsen of deze intensieve aanpak
inderdaad bijdraagt aan het bereiken
van perspectiefverbetering.

2

Kansen voor
werkende minima

Het college wil werkende minima
helpen om hun perspectief te
verbeteren en waar mogelijk het
inkomen te verhogen. In het najaar
verschijnt een plan van aanpak waarin
staat hoe we werkende minima gaan
ondersteunen. De groep werkende
minima bestaat uit werknemers met
een deeltijdbaan, zelfstandigen zonder
personeel (zzp’ers) en oproepkrachten.
Zzp’ers verdienen per uur soms te
weinig waardoor ze een laag inkomen
hebben. De inzet van het plan van
aanpak is om de arbeidsmarktpositie
en inkomenssituatie van de
werkende minima te versterken.
De huidige dienstverlening aan
niet-uitkeringsgerechtigden (NUG)
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breiden we daartoe uit. De financiële
instrumenten die relevante scholing
toegankelijker maken gaan we actiever
promoten. Ons bestaande aanbod aan
ondernemers met een laag inkomen
ontwikkelen we verder door. We
spannen ons gericht in om werkende
minima gebruik te laten maken van
de minimaregelingen waar ze recht
op hebben.

3

Zachte landing bij
stap uit de armoede

We zetten ons in om meer
Amsterdammers die langdurig
een bijstandsuitkering hebben
weer perspectief te geven op de
arbeidsmarkt (brief ‘Meer kans op werk’
d.d. 16 mei 2019). De armoedeval kan
echter een belemmering zijn om de
stap naar meer werk te maken. Wie
er in inkomen op vooruitgaat, loopt
het risico inkomensregelingen kwijt te
raken en er netto op achteruit te gaan.
In het coalitieakkoord is het voorstel
opgenomen om de inkomensgrens
voor minimaregelingen selectief te
verhogen van 120 naar 130 procent
van het WSM. Het college gaat
hier invulling aan geven door aan
Amsterdammers die hun inkomen
(met werk) weten te verhogen tot
boven de 120 procent van het WSM
nog enige tijd minimaregelingen te
verstrekken. Op deze manier ontstaat
er een zachte landing voor mensen
die uit de armoede raken en hebben

zij langer de tijd om aan hun nieuwe
situatie te wennen. Met deze maatregel
hopen we een terugval in de armoede
te voorkomen en te stimuleren dat
mensen (meer) gaan, en vervolgens
blijven, werken.

4

Ondersteuning
alleenstaande ouders

Een groep waar de gemeente speciale
aandacht voor heeft, zijn alleenstaande
ouders. De combinatie van zorg en
werk is voor hen vaak een lastige.
Een deel van de ouders heeft vaak
taalproblemen en schulden. Op 13
maart 2019 is de motie ‘Onderzoek
naar de mogelijkheid voor éénouderpunt in Amsterdam’ aangenomen
(motie 295 van raadslid Simons (BIJ1)
c.s.). We werken een voorstel uit voor
de uitvoering van deze motie, dat later
dit jaar volgt.
Uit de stadsgesprekken komt
naar voren dat een deel van de
ouders belemmeringen ervaart
bij kinderopvang en huisvesting.
We onderzoeken hoe we deze
belemmeringen kunnen wegnemen.
Via de Stadspas ontwikkelen we
parallelle ouder- en kindactiviteiten,
waaraan ouders en kinderen
tegelijkertijd en op dezelfde plaats
– maar niet per se samen – kunnen
deelnemen. Denk aan een yogales
voor ouders die tegelijkertijd
plaatsvindt met een gymles voor
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kinderen in dezelfde sportschool.
Voor (alleenstaande) ouders is het dan
niet nodig om oppas te regelen.

5

Taal en scholing

Laaggeletterde Amsterdammers
hebben doorgaans een lager inkomen
en zijn vaker werkloos dan mensen
zonder taalachterstand. We blijven
dan ook inzetten op taal, scholing en
digitale inclusie. We zijn aangesloten
bij het Taaloffensief en werken samen
met Volwasseneneducatie aan de
integrale aanpak Armoede, Taal en
Laaggeletterdheid. Deze aanpak
bestaat onder meer uit het trainen
van professionals en vrijwilligers op de
terreinen taal en schuldhulpverlening
om beide problematieken te
herkennen. Ook krijgen zij de
middelen om wat met deze signalen
te doen, bijvoorbeeld doorverwijzen
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naar een taaltraining. Behalve in
taal, investeren we in scholing met
scholingsleningen en -vouchers voor
arbeidsmarktrelevante opleidingen.
Tevens sluiten we de aanpak armoede
aan op de Agenda Digitale Stad en
werken we samen aan de ambitie:
‘Amsterdam moet een inclusieve
digitale stad zijn’ en het doel:
‘Amsterdammers beschikken over
voldoende digitale weerbaarheid
en vaardigheden om goed mee te
kunnen komen’. Afgelopen jaren
hebben we een aantal huizen van de
wijk gefaciliteerd met goed werkende
digitale apparatuur en wifi. Komende
jaren blijven we inzetten op de
volgende twee bestuurlijke prioriteiten
van de Agenda Digitale Stad: ‘Alle
Amsterdammers hebben toegang tot
het internet’ en ‘Het vergroten van
de digitale zelfredzaamheid van de
Amsterdammer’. Dit doen we onder
meer via organisaties zoals Cybersoek
in Oost en Zuid.
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De portemonnee van
Sema Demir (32)

Ik werk hard, maar toch moet ik
elke week van maar 50 euro rondkomen.
Het is moeilijk, maar het voelt goed.

Zoekende | Voorzichtig | Zelfvertrouwen
| Verbloemen | Veerkrachtig | Ambitieus |
Overschatten | Mogelijkheden | Onrecht

Met oog op perspectief
Mensen in deze situatie staan krachtig
in het leven en gebruiken dankbaar het
aanbod in de vorm van opleidingen,
toeslagen en coaching. Met wat hulp van
een ander en gepaste beloning gelooft
men oprecht meer te kunnen bereiken.
Hard op zoek naar een betaalde baan
Mensen in deze situatie zijn actief op
zoek naar werk of hebben een laagbetaalde baan. Zij houden hiermee het
hoofd nét boven water. Ze zijn het liefst
van niemand afhankelijk. Overmoed is
een valkuil in deze situatie.
Leven met perspectief in armoede
Deze mensen zijn veel van huis. Ze
buffelen zich door mindere tijden heen
en laten zich niet uit het veld slaan door
gezondheidsklachten. Ouders hechten
veel waarde aan goed onderwijs voor
hun kinderen, voor betere kansen in de
toekomst.
Wat heeft Sema aan onze aanpak?
Sema wil graag een beter leven voor
haarzelf en haar gezin. Zij kan baat
hebben bij de zachte landing bij de
overstap vanuit de uitkering naar werk
en ook via de pilot inkomensondersteuning op maat zou ze geholpen
kunnen worden om haar perspectief
te verbeteren.
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Ik kijk naar de reclamekrant, als
er 1+1 gratis is, dan ga ik erheen.

Ik kan niet elk jaar
op vakantie. Ik ga om
de 2 of 3 jaar.

Ik doe aan joggen. Af en
toe ga ik naar de sportschool.

“Als ik klaar ben met
schuldhulpverlening,
ga ik echt een nieuwe
stap zetten.”

Ik wil graag werken, want ik
wil van niemand afhankelijk zijn.

Ik heb een kleine auto.
Soms ga ik daarmee, maar
ik ga ook met de ﬁets of
met het openbaar vervoer.

We zoeken met de
Stadspas naar activiteiten
voor jongere jongens. Af
en toe gebruiken we de
stadspas wel, bijvoorbeeld
als hij gaat zwemmen met
vrienden.

Ik heb gewoon via internet
gesolliciteerd. Het ging wel een
beetje moeilijk, maar uiteindelijk
was het toch snel gegaan.
Mijn zoon heeft veel dromen, ik hoop
dat hij die kansen ook krijgt. Ik vind het
jammer dat ik niet voor hem kan sparen, om
bijvoorbeeld naar de universiteit te gaan.

Deze persona is ontwikkeld door service design bureau Muzus, als onderdeel van een groter onderzoek
in opdracht van de gemeente Amsterdam. De originele vormgeving is enigszins aangepast. Het volledige
onderzoek van Muzus in de originele vormgeving is bijlage bij dit beleidskader.
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Hoofdstuk 2

Kansen voor kinderen
en jongeren

Infographic

kinderen in armoede
in Amsterdam (2016)

Circa

40%

van de Amsterdamse jongeren
geeft aan schulden te hebben

onder kinderen

Kinderen in
armoede

6,6

5,5

Kinderen die niet
in armoede leven
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7,5

jongeren in beeld bij
schuldhulpverlening
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Rapportcĳfer

Kinderen in
armoede én
problemen thuis

1.200

Centrum
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Bron: Nationale Kinderombudsman, 2017 Alle Kinderen Kansrijk; OIS, 2016; JFS en Stadspas

27.407

Eén op de vier Amsterdamse kinderen groeit op in
armoede. Zij beginnen hun leven met een achterstand.
Zo is de kans op vroegtijdig schoolverlaten hoger bij
kinderen die opgroeien in armoede. Ook lopen kinderen
die langdurig opgroeien in armoede een vierdubbele
kans om later ook in armoede terecht te komen
volgens het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP).

Wat zien we?
Eind 2017 verscheen het rapport ‘Alle
kinderen kansrijk’ van de landelijke
Kinderombudsman. Zij geeft aan dat
‘kinderen en jongeren in armoede
op alle leefgebieden belemmerd
worden in hun ontwikkeling en dat
voorzieningen hier onvoldoende op
aansluiten.’ Uit haar rapport blijkt
dat kinderen in armoede hun leven
gemiddeld een 6,6 geven. Kinderen
die niet in armoede leven geven hun
leven een 7,5.
Armoede wordt naast inkomens
armoede gekenmerkt door een
verminderde toegang tot onderwijs,
zorg en arbeid met als gevolg een
slechtere gezondheid, lagere school
prestaties en minder loon uit werk.

Ouders en kinderen vormen één
systeem. De armoede van kinderen
is de armoede van hun ouders en
omgekeerd. Tot nog toe benaderen
we beide groepen veelal apart en dat
doet geen recht aan de werkelijkheid.
Ouders zijn namelijk een belangrijke
sleutel om de kansen voor kinderen te
vergroten. Nagenoeg alle ouders, hoe
uitzichtloos hun situatie ook is, willen
het beste voor hun kinderen. Daar zit
de mogelijkheid om hen te activeren en
perspectief te bieden.
Jongeren vormen een kwetsbare
groep. Bij de overgang naar
volwassenheid krijgen zij te maken
met nieuwe verantwoordelijkheden,
zoals het betalen van de verplichte
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Maatregelen
zorgverzekering. Dit brengt een
verhoogd risico op schulden met
zich mee. Circa 40 procent van de
Amsterdamse jongeren geeft aan
schulden te hebben, van wie er 1.200 in
beeld zijn bij de schuldhulpverlening.

Wat willen we?
Ieder kind verdient de kans om zich
– los van zijn of haar achtergrond –
te ontwikkelen tot wie zij of hij kan
of wil zijn. Nog te vaak bepalen
achtergrondfactoren het uiteindelijke
resultaat van die ontwikkeling. En
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dat is doodzonde. In de eerste plaats
voor het kind maar uiteindelijk ook
voor onze samenleving. Wij leggen
ons daar niet bij neer en willen
kansenongelijkheid met alle mogelijke
middelen bestrijden.
Armoede onder kinderen kan
alleen worden aangepakt door in
te zetten op verschillende aspecten
van het probleem, volgens de
Sociaal-Economische Raad (SER)
in zijn rapport ‘Opgroeien zonder
Armoede’ (2017). Het tegengaan van
kinderarmoede en het bevorderen
van kansengelijkheid moet niet
alleen worden aangepakt door
verbetering van de inkomenspositie
van de ouders (o.a. via de aanpak
van schulden en uitstroom naar
werk) en inkomensondersteunende
regelingen (zoals de Stadspas,
Bijzondere Bijstand en een gratis
pc voor kinderen). Ook door het
verbinden van kansengelijkheid aan
ambities en doelstellingen op andere
beleidsterreinen als zorg, gezondheid,
onderwijs en de energietransitie. We
doen dan ook mee met bestaande
aanpakken binnen de gemeente,
zoals de aanpak Kansengelijkheid en
de AAGG. Bij jongeren richten we
ons op het op eigen benen kunnen
staan en het voorkomen van schulden,
met name bij de overgang naar
volwassenheid (vanaf 18 jaar).

1

3

Stadspas
Kinderkeuzebudget

Betrekken kinderen bij
aanpak armoede
1
2

2

3
4

Familiepakket voor
(voor)scholen

4
Gezonde financiële
start jongeren

Hoe gaan we
dat bereiken?
De afgelopen jaren is een stevig
pakket aan regelingen voor kinderen
en jongeren neergezet, gericht op
meedoen en kansengelijkheid (het
Amsterdamse Kindpakket). Daarop
bouwen we verder. Zo breiden we
de integrale aanpak sport en cultuur
uit. Per jaar kunnen kinderen een
vergoeding krijgen voor een sport
(max. 300 euro) en voor cultuur
(max. 450 euro), zoals dans en theater.
Verder blijven we stadspasactiviteiten
aanbieden aan kinderen, zoals gratis
museumbezoek en naar de bioscoop.
Samen met de AAGG, Jump in, Ouderen Kindteams (OKT) en de Jeugd
Gezondheidszorg (JGZ) bevorderen

we de gezondheid van kinderen in
armoede. Zo informeren we ouders, via
interactieve theatervoorstellingen, over
hoe er gezond gekookt kan worden
met een klein budget. Ook blijven we
budgetlessen door peer-educators
aanbieden in het Voorbereidend
Middelbaar Beroepsonderwijs (VMBO),
het praktijk- en speciaal voortgezet
onderwijs op ongeveer dertig scholen.
In het Middelbaar Beroepsonderwijs
(MBO) is een budgetcoach aanwezig
op school die via budgetlessen kennis
maakt met de leerlingen. Bovenop
deze bestaande maatregelen voegen
we een aantal vernieuwingen toe.
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1

Stadspas
Kinderkeuzebudget

De Stadspas is de afgelopen jaren
steeds meer een drager geworden voor
verschillende minimaregelingen, van de
gratis identiteitskaart tot de vergoeding
voor de dierenarts. Hierdoor is het
voor ouders en kinderen eenvoudiger
om van een regeling gebruik te
maken en bereiken we meer minima.
Vanaf 2020 is het technisch mogelijk
om een tegoed aan de Stadspas
te koppelen dat bij verschillende
retailers kan worden besteed, zoals
kleding- en multimediawinkels.
De huidige budgetten voor de Pcregeling10, de Scholierenvergoeding11
en de Kindbonnen12 kunnen op deze
manier worden samengevoegd op
de Stadspas. Hierdoor wordt de
keuzevrijheid (in natura) vergroot en
maken we het aanbod aan regelingen
tegelijkertijd een stuk overzichtelijker.
Ouders kunnen dan zelf beslissen
of ze kleding kopen of het budget
liever besteden aan bijvoorbeeld
bijlessen of een laptop. Wij kiezen
bij welke aanbieder of winkel het
tegoed uitgegeven kan worden. De
Scholierenvergoeding blijft beschikbaar
als vrij besteedbaar budget (op de
Stadspas), dat ouders voor onvoorziene
kosten kunnen inzetten.

Met het verstrekken van voorzieningen
in natura met keuzemogelijkheden
volgen we het advies van de nationale
Kinderombudsman, de SER en de lijn
die door het vorige college is ingezet.
Het voordeel van verstrekking in natura
is dat voorzieningen daadwerkelijk
bij kinderen terecht komen. De
Rekenkamer noemde in haar
rapport uit 2017 het belang van de
Scholierenvergoeding als vangnet voor
onvoorziene kosten.

2

Familiepakket voor
(voor)scholen

Een goede opleiding is bewezen
effectief tegen armoede. Daarom is
de inzet op regelingen die onderwijs
kansen structureel vergroten belangrijk.
De afgelopen jaren is geïnvesteerd
in een armoedeaanpak op scholen
met de inzet van MaDi op een aantal
basisscholen en de stadspasvergoeding
van de vrijwillige ouderbijdrage. In het
verlengde daarvan ontwikkelen we
een armoedepakket voor (voor)scholen
met een achterstandspopulatie.
Dit armoedepakket bestaat uit de
inzet van budgetconsulenten van de
MaDi, de stadspasvergoeding van de
ouderbijdrage, taallessen voor ouders
(Taal- en Ouderbetrokkenheid), een

 inderen aan einde Primair Onderwijs (PO) en begin Voortgezet Onderwijs (VO) kunnen een gratis
K
device ontvangen (laptop of tablet).
Regeling voor schoolgaande kinderen vanaf 2 jaar in de vorm een jaarlijks bedrag dat ouders naar
eigen inzicht kunnen besteden aan hun kind (onderwijs, sport en cultuur).
12
Tegoedbonnen voor baby’s, speelgoed en kleding voor kinderen van 0 tot 14 jaar.

taalspreekuur, klantmanagement op
school en voorlichting over minima
regelingen. De onderdelen uit het
pakket voor scholen zijn facultatief.
Het Familiepakket koppelen we aan
de zogeheten PIEK13-aanpak vanuit
de afdeling Onderwijs die maximaal
negen scholen de kans geeft om met
een plan te komen om een brede
ontwikkelomgeving te creëren voor
kinderen. Een voorwaarde is dat de
school daarin meeneemt hoe om te
gaan met armoedeproblematiek. Het
Familiepakket willen we aanbieden
aan alle scholen met veel leerlingen uit
minimagezinnen. We zullen starten op
de PIEK-scholen. Een extra onderdeel
van het Familiepakket – dat we op
een school zullen starten – is het
Perspectief Programma voor gezinnen.
Dat houdt in dat we een aantal ouders
intensief gaan begeleiden om hun
perspectief te vergroten. Zij krijgen een
(ervaringsdeskundige) coach met wie
ze een gezinsplan op maat maken. Aan
het plan is een budget gekoppeld om
het uit te voeren.

3

Betrekken kinderen
bij aanpak armoede

Op verschillende manieren laten we
kinderen en hun ouders meedenken
over het beleid. Via klantreizen en
(bestaande) kinderraden halen we

inspiratie op en toetsen we ideeën.

4

Gezonde financiële
start jongeren

Jongeren die 18 worden, krijgen
te maken met grote veranderingen
waardoor ze een verhoogd risico lopen
op financiële problemen. Zo moeten
ze zelf hun zorgverzekering gaan
betalen, een telefoonabonnement en
een studielening afsluiten. Als jongeren
eenmaal in de problemen komen, is
eruit komen moeilijk en zijn de effecten
op hun (school)loopbaan groot. Het
college wil de overgang van 18- naar
18+ daarom zo soepel mogelijk maken.
We breiden budgetlessen in het
voortgezet onderwijs uit om jongeren
voor te bereiden op de veranderingen.
Verder starten we als gemeente een
campagne om jongeren en hun ouders
bewust te maken van de (aankomende)
financiële verantwoordelijkheden.
Voor ouders heeft het ook grote
(financiële) consequenties als hun kind
18 wordt. Denk aan kinderbijslag en het
kindgebonden budget die wegvallen
en de invloed op toeslagen.
Voor kwetsbare jongeren, die
bijvoorbeeld in de jeugdzorg zitten,
ontwikkelen we een tool om hun
tot gezond financieel gedrag te
stimuleren. Daarbij maken we onder
meer gebruik van de principes van

10

12
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13

Professionaliseren, Innoveren, Excelleren, Kansen bieden, Evalueren en Navolging.
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mobility mentoring14. Ook willen
we onderzoeken waar financiële
belemmeringen liggen voor dak- en
thuisloze jongeren en jongeren uit
de jeugdzorg met verblijf om door te
stromen naar een zelfstandige woning.
Het komt namelijk regelmatig voor dat
jongeren geen woning kunnen krijgen,
omdat ze hun financiën niet op orde
hebben.
Jongeren schuldenvrij
We gaan schulden van jongeren
overnemen, zodat zij met een schone
lei kunnen beginnen aan hun volwassen
leven. Hiermee gaan we uitvoering
geven aan de motie ‘Pilot overnemen

schulden’ (motie 897 van raadslid De
Jong (GroenLinks) c.s.). We gebruiken
hierbij de kennis die opgedaan is met
het Jongeren Perspectief Fonds in Den
Haag. We starten een pilot waarbinnen
we voor een groep jongeren een plan
op maat opstellen gericht op werk en/
of opleiding of een maatschappelijke
bijdrage. Het fonds koopt de
schuldeisers af. De jongere betaalt
naar draagkracht de restschuld terug
aan het fonds. Dat kan in geld, maar
ook in natura, bijvoorbeeld door stage
te lopen of een opleiding te volgen.
Met de belangrijkste schuldeisers van
jongeren maken we afspraken over het
vroegtijdig signaleren van schulden
bij jongeren.
Onderzoek van het Nibud laat zien dat
schulden bij jongeren vooral komen
door rood staan, de studielening bij
Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
en betalingsachterstanden bij
zorgverzekeraars en mobiele providers.
We onderzoeken de factoren die een
belemmering zijn om voor jongeren
schulden te saneren en of we deze weg
kunnen nemen. Zo verstrekken we een
postadres onder de voorwaarden van
het doorlopen van een schuldhulp
verleningstraject.
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 en aanpak ontwikkeld op basis van inzichten uit de hersenwetenschap van Universiteit Harvard.
E
Chronische stress heeft veel invloed op het gedrag van mensen en dit feit wordt als uitgangspunt
genomen. Mensen met stress gaan meer bij de dag leven, zijn minder goed in staat om doelen en
prioriteiten te stellen, emoties te reguleren en strategieën te ontwikkelen voor als het tegenzit. Hulpen dienstverlening dient hier rekening mee te houden zodat het hulptraject efficiënter verloopt.
(Divosa), We hebben een andere kijk op mensen gekregen (2018).
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Interview

Leo

Leo is elf jaar oud en woont samen met zijn moeder en jongere
zusje, een logeerhondje en een goudhamster. Vader is niet in
beeld. Leo is lang voor zijn leeftijd, heeft een mooie donkere
krullenbos en vertelt open en bedachtzaam.
Sinds anderhalf jaar wonen ze in een
vierkamerappartement van 90 vierkante
meter in Amsterdam Zuidoost, vlakbij
station Holendrecht. Daarvoor deelden
ze een tweekamerwoning met z’n
vieren, grote zus woonde toen ook
nog bij hen. ‘Dat was erg krap,’ zegt
moeder, ’we zijn blij met deze woning.
Alleen is de buurt veel minder fijn.’
Ze is sinds afgelopen januari uit de
schuldhulpverlening, vertelt ze, dat
schept financieel iets meer ruimte. ‘Leo
lette een poosje heel erg op de prijzen
in de supermarkt, bang dat het te duur
zou zijn. Ik heb gezegd dat hij dat niet
mag doen, mijn hoofdpijn moet niet de
zijne worden.’ Ze heeft sinds vijf jaar
een uitkering. Leo vertelt anderen niet
dat zijn moeder een uitkering heeft.
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Leo is dol op muziek en muzikaal, via
het Cultuurfonds zit hij op drumles,
dat vindt hij super. Van de gemeente
heeft hij een nieuwe laptop gekregen,
waar hij erg blij mee is. Hij gebruikt de
Stadspas ook vaak, hij zat drie jaar op
judo en begint nu met jeugdfitness,
de eerste les start deze week. ‘Je kunt
met de pas ook naar Artis, uitjes maken
of met korting naar de bioscoop. Ik
zou er ook wel meer kleren mee willen
kopen. Wat ik jammer vind is dat de
uitjes vaak hetzelfde zijn en dat je er
in de bioscoop niks bij kunt bestellen.’
Zijn moeder vult aan: ‘Ja, er wordt
niet aan gedacht dat al die extra’s ook
geld kosten en openbaar vervoer is
erg duur.’

blij van een cadeau dat ik echt wil. Ja,
Zijn verjaardag is op 10 oktober,
soms hebben we een beetje geluk en
dan gaan ze iets leuks doen, zoals
kunnen we een soort
zwemmen, en samen
van shoppen.’ Het
uit eten. ‘Het scheelt
‘Ik speel hier nooit
lievelingseten van Leo
dat de kinderbijslag
is rijst met snijbonen
op 1 oktober komt,’
buiten, dat voelt
en kippenvleugeltjes.
vertelt moeder.
niet veilig’
Leo geeft zijn leven
een 7. ‘Omdat ik niet,
Er zijn twee televisies
zoals andere kinderen, alles meteen
in huis, iedereen heeft een fiets, er is
kan krijgen. Maar we hebben het wel
geen auto en geen printer. ‘Als ik het
heel gezellig samen.’
de meester op school vraag, mag ik
daar printen,’ zegt Leo. Hij heeft twee
paar schoenen en drie joggingpakken.
Zijn mooiste bezit is de Playstation en
hij spaart voor een gaming-monitor,
Wat heeft Leo aan deze aanpak?
van de 15 euro zakgeld die hij van
zijn opa en oma krijgt. ‘Ik hou van
Leo maakt al uitgebreid gebruik van
winkelen maar we doen het bijna nooit,
de gemeentelijke regelingen: hij
misschien drie keer per jaar.’
drumt met steun van het Jongeren
cultuurfonds, gaat erop uit met de
Als Leo groot is, zou hij het liefst
Stadspas en sport met hulp van het
een winkel hebben met kleren of
Jeugdfonds Sport.
elektronica. ‘Ik wil wel ICT’er worden.
Die man van Facebook heeft miljarden
Met het nieuwe Stadspas keuzebudget
euro’s.’ Zijn volgende school wordt
heeft hij straks (nog) meer ruimte om te
waarschijnlijk het VMBO-t (met
kiezen wat hij nodig heeft. Het aanbod
leerwegondersteuning), hij heeft er al
wordt een stuk overzichtelijker – want
een testmiddag gehad.
meerdere regelingen komen samen
op de Stadspas – en ontstaat er meer
Als Leo alles mocht kiezen wat hij
keuzevrijheid (in natura).
wilde, dan zou hij dure kleding, een
sportauto, een heel groot huis met een
Het Familiepakket op scholen
tuin met een speciaal grasveld willen.
betekent dat Leo en zijn moeder
En op dat grasveld wonen dan een
niet meer zelf op zoek hoeven naar
leeuw en een tijger. ‘En ik zou ook wel
hulp en ondersteuning, maar deze
een keer kaviaar willen proeven.’ Wat
automatisch tegenkomen op een plek
Leo het meest mist is dat hij ‘gewoon’
waar ze iedere dag komen: de school.
kan winkelen. ‘Soms heb ik geluk, dan
Hulpverlening wordt dus letterlijk
is er iets in de aanbieding. En als ik
gepositioneerd in de leefwereld van
iets echt heeeeeel graag wil, dan krijg
Leo en de kans op daadwerkelijke hulp
ik het van opa en oma. Ik word heel
wordt daarmee enorm vergroot.

Hoofdstuk 3

Preventie van
armoede en schulden

Infographic

Veelvoorkomende oorzaken van betalingsachterstanden
en schulden zijn een laag inkomen en een daling van het
inkomen. Uit recent onderzoek van het Nibud15 blijkt
echter dat financieel gedrag nog bepalender is voor
schulden dan het inkomen.

Amsterdammers met schulden
hebben gemiddeld

€ 26.000

is de gemiddelde schuld waarmee
mensen in de schuldhulp terechtkomen

14
schuldeisers

Wat zien we?
Reken- en taalvaardigheden en digitale
bekwaamheid, maar ook persoonlijke
kenmerken en de sociale omgeving zijn
van invloed op financieel zelfredzaam
gedrag. De complexiteit en digitalise
ring van onze maatschappij stelt eisen
aan de financiële zelfredzaamheid
van mensen. Niet iedereen kan
daaraan voldoen. Mensen met een
taalachterstand of een psychische
of verstandelijke beperking, hebben
vaak moeite met het beheren van hun
financiën. In Amsterdam is bijna één op
de vijf inwoners laaggeletterd en zijn
van de 140.000 jongvolwassenen er
24.000 (potentieel) kwetsbaar.

Risico op terugval na uitstroom
uit de schuldhulpverlening

Meldingen Vroeg Eropaf

35%

10.000 17.784
in 2018

Op

35

middelbare scholen

worden budgetlessen gegeven
34
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Bron: De Kredietbank Amsterdam)

in 2016

In het rapport ‘Weten is nog geen
doen’ pleit de WRR16 ervoor rekening
te houden met het ‘doenvermogen’ van
mensen. Dat vermogen is geen statisch
15
16

gegeven. Ook bij mensen die onder
gewone omstandigheden zelfredzaam
zijn, kan een levensgebeurtenis, zoals
een echtscheiding, ertoe leiden dat
zij het overzicht verliezen en daardoor
beslissingen uitstellen of verkeerde
keuzes maken.
Het tijdig signaleren van betalingsachterstanden en beginnende schulden
voorkomt dat problemen uitbreiden
(naar andere leefgebieden). De
aanpak van beginnende schulden
is in een vroeg stadium vaak nog
relatief eenvoudig en de impact voor
het individu lager. Hierdoor blijven
maatschappelijke kosten beperkt. We
kijken daarbij nadrukkelijk naar de rol
van de overheid (semi-)overheid als
grootste veroorzaker van schulden.

Nibud, Geldzaken in de praktijk 2018-2019, april 2019
WRR, Weten is nog geen doen; Een realistisch beleidsperspectief op redzaamheid, p134
Cijfers op deze pagina zijn afkomstig uit de Armoedemonitor 2017, OIS 2018.
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Maatregelen

Wat willen we?
De bestaanszekerheid van
Amsterdammers komt onder druk
te staan bij financiële problemen,
met alle gevolgen van dien voor
andere leefdomeinen, zoals werk en
gezondheid. Het is daarom zaak om
er op tijd bij te zijn. Voorkomen is
beter dan genezen, maar mochten er
al problemen bestaan, dan grijpen we
graag snel in om erger te voorkomen.
Ons uitgangspunt is om te zorgen
voor een stabiel en toereikend
minimuminkomen: de basis moet
op orde zijn. Om dat te bereiken is
samenwerken met organisaties van
de MaDi en de nieuwe wijkteams van
belang.
Om te voorkomen dat problemen
(opnieuw) ontstaan willen we de
financiële zelfredzaamheid van Amsterdammers vergroten. Dit doen we door
Amsterdammers te ondersteunen
via laagdrempelige activiteiten, zoals
budgettrainingen, financiële inloop
spreekuren en hulp bij administratie. Bij
het ontwerpen van interventies maken
we gebruik van de kennis op gebied
van gedragsbeïnvloeding en houden
we rekening met het ‘doenvermogen’
van Amsterdammers. Door goede
keuzes aantrekkelijker te maken
(nudging), stimuleren we mensen tot
gezond financieel gedrag.
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Met nazorg na een schuldentraject
willen we voorkomen dat
Amsterdammers opnieuw in de
problemen komen. Amsterdammers
die het tijdelijk of langdurig niet lukt
hun financiën op orde te houden,
kunnen rekenen op ondersteuning.
De inzet van vrijwilligers, maatjes en
ervaringsdeskundigen en informele
zorgnetwerken (sociale basis) hebben
een belangrijke rol in het voorkomen
en tegengaan van schulden.
Met de (geïntensiveerde) aanpak
Vroegsignalering helpen we
Amsterdammers met (dreigende)
problematische schulden in een
vroeg stadium. Door risicofactoren
en signalen te (h)erkennen en
hierop direct te acteren, kunnen we
oplopende schulden, huisuitzettingen,
afsluitingen van water en energie en
dwangmaatregelen voorkomen.

1

3

Ontzorgen kwetsbare
Amsterdammers

Aanpak
levensgebeurtenissen
1
2

2

3
4

Schulden vroeger
signaleren

4
Nazorg na
vroegsignalering of
schuldhulptraject

Hoe gaan we
dat bereiken?
We zetten al stevig in op het
voorkomen en vroegtijdig signaleren
van financiële problemen. In buurten
bieden we laagdrempelige activiteiten
aan, zoals financiële inloopspreekuren
en trainingen. Zo bestaat er de cursus
‘Op eigen kracht’ voor klanten van
de Voedselbank en de training ‘Taal
en financiële zelfredzaamheid’ voor
Amsterdammers die door hun beperkte
taalniveau in de schulden dreigen te
raken. Financiële inloopspreekuren
zijn er op zestig locaties in de stad,
ook voor kwetsbare groepen zoals
Amsterdammers met psychiatrische
problematiek en een lichte
verstandelijke beperking. Verder zijn

er outreachende projecten vanuit
organisaties als Thuisadministratie en
de Maatjes die mensen thuis helpen bij
hun financiën, bijvoorbeeld ouderen
die minder mobiel zijn. Bij complexere
(juridische) problemen worden Sociaal
Raadslieden ingeschakeld. Zij zijn
aanwezig op laagdrempelig locaties
in de wijk en kunnen voorkomen
dat problemen escaleren. Ook zijn
er zogeheten Budget Op Maatgesprekken als er al sprake is van
financiële problemen. Hulpverleners
kunnen Amsterdammers daarvoor
aanmelden. Bovenop deze bestaande
maatregelen zetten we een aantal
vernieuwingen in.
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1

Ontzorgen kwetsbare
Amsterdammers

Amsterdammers met een minimum
inkomen zijn aangewezen op vrijstel
lingen, toeslagen en minimaregelingen.
Het aanvragen daarvan is ingewikkeld
en leidt regelmatig tot problemen.
We willen Amsterdammers daarom
helpen door regelingen eenvoudiger
en toegankelijker te maken, de kans op
fouten te verkleinen en het herstellen
daarvan gemakkelijker te maken. We
verbeteren de gemeentelijke praktijk
en bepleiten bij het Rijk hetzelfde.
Ook ontzorgen we Amsterdammers
door op verzoek vaste lasten in te
houden op de uitkering (geregelde
betaling), gespreid betalen van het
eigen risico mogelijk te maken bij
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de zorgverzekering en (preventief)
budgetbeheer. Dat kan tijdelijk zijn,
bijvoorbeeld als er mensen door een
stressvolle gebeurtenis hun financiën
even niet meer overzien of langdurig,
bijvoorbeeld als er sprake is van
een lichte verstandelijke beperking
waardoor functioneren in onze
complexe samenleving ingewikkeld is.
Behalve de duur, kan ook de intensiteit
van de begeleiding verschillen, van
het inhouden van een aantal vaste
lasten op het inkomen tot intensief
beschermingsbewind en alles wat daar
tussen zit. Op dit moment verkennen
we de mogelijkheden voor een digitaal
betalingssysteem voor vaste lasten. Er
zijn experimenten op dat gebied, zoals
het Digitale Huishoudboekje in Utrecht
en Den Haag en de Buddy-app.

Statushouders
In 2021 wordt de nieuwe inburgerings
wet ingevoerd. Gemeenten krijgen
dan een regierol ten aanzien van
inburgering. Onderdeel daarvan is het
ontzorgen van statushouders door de
eerste zes maanden na huisvesting
in de gemeente de vaste lasten in te
houden op de uitkering. Veel status
houders kampen met betalings
problemen en schulden. Ook moeten
gemeenten begeleiding bieden bij
het beheren van hun administratie en
budget en de financiële zelfredzaam
heid vergroten. Amsterdam bereidt
zich voor op de wetswijziging en komt
met een actieplan voor het ontzorgen
van statushouders.
Amsterdamse aanpak budgetbeheeren beschermingsbewind
Het aantal Amsterdammers dat
vanwege problematische schulden
onder bewind is gesteld, is de
afgelopen jaren sterk gegroeid.
We hebben signalen ontvangen
dat veel Amsterdammers die in de
bewindvoering zitten onvoldoende
worden geholpen. We investeren
in een kwaliteitsverbetering van de
bewindvoering en de samenwerking
met (schuld)hulpverlening. Om het
bereik van budgetbeheer te vergroten
experimenteren we met een directe
warme overdracht aan budgetbeheer
van klanten van Geregelde Betaling
met bijvoorbeeld onvoldoende saldo
voor betaling van vaste lasten.

2

Schulden vroeger
signaleren

De Amsterdamse Aanpak
Vroegsignalering is ruim tien jaar
geleden gestart met Vroeg Eropaf.
Woningcorporaties, energiebedrijven,
Zilveren Kruis Achmea, Belastingen
Gemeente Amsterdam en de MaDi
hadden de gezamenlijke wens om
maatschappelijk verantwoord te
incasseren. De aanpak is vanwege
succes verder uitgebreid.
In 2014 zijn we begonnen om
Amsterdammers in de bijstand op
te roepen voor een budgetgesprek
bij signalen van beslaglegging en/
of betalingsachterstanden. Die
signalen halen we uit onze eigen
klantenbestanden. In 2016 is daar
de aanpak Geregelde Betaling
bijgekomen. Bijstandsgerechtigden
met een huurachterstand krijgen
het aanbod om de huur in te laten
houden op de uitkering en recht
streeks te laten overmaken aan de
woningcorporatie. Daarbij wordt
een regeling voor afbetaling van de
huurschuld afgesproken.
In 2018 zijn er bijna 18.000 meldingen
gedaan van betalingsachterstanden.
In 2016 lag dit nog op circa 10.000
meldingen. De komende tijd willen
we het aantal partners uitbreiden
met een paar grote crediteuren, zoals
Gerechtsdeurwaarders Syncasso en
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GGN, DUWO (woningcorporatie
met huisvesting voor studenten)
en DUO. Met het Centraal
Justitieel Incassobureau (CJIB), de
Rijksbelastingdienst en Amargi17 voeren
we gesprekken over samenwerking.
Daarnaast onderzoeken we op welke
wijze we particuliere verhuurders
kunnen aanhaken en geven daarmee
uitvoering aan de motie ‘Betrek
particuliere beleggers bij Vroeg
Eropaf-aanpak’ (motie 1060 van
raadslid Marttin (VVD) c.s.).
We willen daarbij ook specifiek partners
aanhaken die vroeg in het ontstaans
proces van schulden betrokken zijn.
Een van de eerste betalingen waar
mensen mee stoppen als ze financiële
problemen hebben is de zorgpremie.
We betrekken daarom nog meer
zorgverzekeraars, zoals Menzis en
Stichting Volksgezondheidszorg
(VGZ) en gaan nauwer samenwerken
met het CAK dat wanbetalers van
de zorgpremie registreert. We
willen alle 20.000 Amsterdammers
in de bronheffing18 tijdens deze
bestuursperiode een actief hulpaanbod
doen (wanbetalersregeling).
Ook gaan we verkennen of het
mogelijk is om samen te werken
met commerciële aanbieders, zoals
telefoonmaatschappijen. Van onze

17

18
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samenwerkingspartners vragen we
ook een financiële inzet voor de
uitvoeringskosten.
Verduurzamen van resultaten
Om behaalde resultaten van de aanpak
Vroegsignalering te verduurzamen
toetsen we nieuwe werkwijzen. We
zijn gestart met het monitoren van
bereikte Amsterdammers voor een
periode van ten minste drie maanden
en bieden hen benodigde begeleiding
aan. We bieden statushouders
(tijdelijk) budgetbeheer op maat aan
met budgetcoaching om gelijktijdig
de financiële zelfredzaamheid te
vergroten. We onderzoeken hoe we het
bereik kunnen verhogen. We proberen
de opeenstapeling van schulden zoveel
mogelijk te voorkomen.

3

Aanpak
levensgebeurtenissen

Ingrijpende levensgebeurtenissen
vergroten het risico op financiële
problemen. Voorbeelden zijn het
overlijden van een partner, een
echtscheiding, detentie en het
verliezen of juist krijgen van werk.
Ook voor ouders van wie de kinderen
18 worden, verandert er veel. Zo
verliezen zij bepaalde toeslagen. We
willen Amsterdammers ondersteunen
bij levensgebeurtenissen om te
voorkomen dat er problemen ontstaan.
Dat doen we al met jongeren die 18
worden, zie hoofdstuk 2: ‘Kansen
voor kinderen en jongeren’, en met
ouderen die de overstap maken
van de bijstand naar de Algemene
Ouderdomswet (AOW). De laatste
groep krijgt voorlichting en indien
nodig begeleiding van klantmanagers
schuldhulpverlening en de Sociale
Verzekeringsbank (SVB), onder meer
bij het aanvragen van de Aanvullende
Inkomensvoorziening Ouderen (AIO).
Voor Amsterdammers die met andere
levensgebeurtenissen te maken
krijgen, willen we ook voorlichting en
begeleiding organiseren. Dat kan onder
meer door mensen (beter) toe te leiden
naar de MaDi voor budgetbegeleiding
en te zorgen voor voldoende expertise
over levensgebeurtenissen in de
nieuwe sociale wijkteams.

4

Nazorg na
vroegsignalering of
schuldhulptraject

Amsterdammers die succesvol
geholpen zijn bij een Vroeg Eropafinterventie of een schuldhulptraject,
beginnen met een schone lei.
Tegelijkertijd lopen zij een verhoogd
risico om opnieuw in de schulden te
raken. Nazorg is dan ook van groot
belang en kan nieuwe schulden
helpen te voorkomen. Welke nazorg
nodig is kan per persoon verschillen.
Zo kunnen Amsterdammers na een
schuldhulptraject een spaarmaatje
krijgen die hen helpt om met sparen
een buffer aan te leggen voor meer
financiële armslag. We hebben
aandacht voor gedrag en motivatie.
We experimenteren met ‘goede’
keuzes om het op orde houden van
financiën aantrekkelijker te maken. Dit
doen we met voldoende respect voor
keuzevrijheid en door mensen te laten
ervaren waartoe zij zelf in staat zijn.

 margi wil door vroege aanmelding van mensen met geldzorgen voorkomen dat schulden
A
problematisch worden.
Het CAK houdt bij mensen die meer dan zes maanden hun zorgpremie niet betaald hebben,
de premie in op het inkomen.
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Interview

Jimmy (29)

Jimmy belandde in de gevangenis.
Acht weken zat hij in de cel. ‘En daar
ging de knop om. Toen mijn zoontje
van 5 me daar bezocht, ging ik door
de grond. Dat ik
niet met hem naar
huis kon, hem niet
mocht knuffelen,
daar begreep hij niks
van en dat deed zo’n
pijn. Ik besloot dat
ik het na de gevangenisstraf helemaal
anders zou doen.’ Nadat hij vrij kwam,
nam hij eerst een weekje vrij met zijn
zoontje. Daarna zocht hij direct contact
met Stichting Dynamo. Hij pakte daarna
alles op wat hij moest doen om schoon
schip te kunnen maken. ‘Ik regelde de
uitkering, schuldhulpverlening, schreef
me in voor een woning. Nu ben ik
vier jaar verder en heb ik alles wat ik
hebben wil. Het enige wat ik nog mis
is een autootje, maar dat moet nog
even wachten, ik zit nog twee jaar in de
schuldhulpverlening.’ Op dit moment
leeft Jimmy van 1.200 euro
per maand, die hij zelf beheert. ‘Dat is
een topconstructie voor iemand als ik,
een bewind van 50 euro per week had
ik niet aangekund.’

En wat ook niet helpt, is het constante
wisselen van personeel bij instanties.
Dat je denkt vertrouwen op te bouwen
maar steeds opnieuw je verhaal moet
doen. Dan kun je
er niet echt samen
voor gaan.’ Als hij
het voor het zeggen
had in Amsterdam,
zou hij zorgen dat
in kaart komt waar
mensen met problemen zitten en hoe
ze ontstaan. ‘Inzicht in problematiek is
belangrijk, te vroeg vaste lasten is lang
niet voor iedereen goed.‘

‘In de gevangenis
ging de knop om’

Jimmy is geboren en getogen in Amsterdam Oost en opgevoed
door zijn moeder, samen met drie broers en een zus. ‘Ik was een
moederskindje. Op zijn 18e ging het mis, vertelt Jimmy. ‘Ik ging
in de vierde klas van de middelbare van school af, ik had er geen
zin meer in, ik wilde centjes in m’n zak hebben.’
‘Overlegd met mijn moeder, Jeugdzorg
en ik kon vanuit de gemeente aan de
slag. Van mijn 15e tot mijn 18e heb
ik gewerkt – timmeren, vuilophaal,
glaszetten – voor 130 euro per maand.
Als ik daar nu nog aan denk, absurd
is dat eigenlijk. Toen werd ik 18 en
dat betekende het begin van grotemensen-rekeningen en vrijheid. Net
18, liep ik de telefoonwinkel binnen en
kocht een poosje wekelijks een mobiel
met abonnement. Negen had ik er op
een gegeven moment, die ik allemaal
doorverkocht. Ik was het mannetje
op straat.‘
In de jaren dat Jimmy bij zijn moeder
woonde, bouwde hij stap voor stap
21.000 euro schuld op. ‘Ik had het niet
zo in de gaten, dacht steeds dat het
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allemaal wel goed zou komen. Dat is
het grote gevaar, denk ik, dat je vanaf
je 18e te vrij bent in wat allemaal kan.
Dan ben je net uit de luiers! Zo raken
veel jongeren in de problemen. Dat
soort vrijheid zou eigenlijk pas vanaf je
21e moeten, dan heb je meer stabiliteit
met werk of een studie en heb je zicht
op je toekomst. Ze konden toch geen
beslag op spullen leggen, zolang ze
niet op mijn naam stonden. Maar
mijn moeder had er op een gegeven
moment genoeg van, ze kreeg
steeds meer stress en angst door de
brieven en deurwaarders. Na 100.000
waarschuwingen waar ik niet naar
luisterde, zette mijn moeder me van
de ene op de andere dag uit huis.
In 2015 ging het echt verkeerd.

Hij heeft wel tips voor de gemeente,
als het om hulp aan jongeren gaat. ‘De
gemeente moet jongeren in problemen
meer steunen. Spoor die groep op, ga
er achteraan! Dwing ze of maak het
juist aantrekkelijk voor ze om geholpen
te worden. Bijvoorbeeld bij drie
maanden betalingsachterstand bij het
ziekenfonds, gelijk opsporen en eropaf.
Jongeren komen niet zelf, zeker niet
als ze verslaafd zijn of niet echt willen.

Wat heeft Jimmy
aan onze aanpak?
Jimmy heeft een alles behalve
gezonde financiële start gemaakt.
Op jonge leeftijd had hij al een flinke
schuld opgebouwd en belandde
hij in de gevangenis. De overgang
naar volwassenheid was voor hem
te groot. Uiteindelijk is hij er via de
schuldhulpverlening bovenop aan
het komen. Jongeren zoals Jimmy
hebben baat bij goede hulp en
ondersteuning voordat problemen
kunnen ontstaan. Budgetlessen,
een budgetcoach op school en
een bewustwordingscampagne
voor jongeren die 18 worden
(zie hoofdstuk 2), kunnen helpen
om schulden te voorkomen. Ook
ontzorgen – bijvoorbeeld door
lasten in te houden op het inkomen
– kan preventief werken, evenals
samenwerken met schuldeisers om
sneller problemen te signaleren.
De persoon op de foto is niet Jimmy.

Hoofdstuk 4

Amsterdam vrij
van problematische
schulden

Infographic

Aantal Amsterdammers met
problematische schulden

Top 5

Amsterdammers ervaren hun
schulden als een probleem

1 Rijksbelasting

25.000

Amsterdammers hebben achterstanden
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Wat zien we?

2 Zilveren Kruis Achmea

Aantal Amsterdammers met problematische schulden is op basis van een schatting

50.000

Amsterdam loopt in de aanpak van schulden voorop.
Deze aanpak is een gecombineerde opgave van de MaDi,
de Kredietbank Amsterdam (GKA) en klantmanagers van
Werk, Participatie en Inkomen (WPI).

Amsterdammers met schulden
kunnen bij voorkeur via een zogeheten
minnelijke regeling tot een akkoord
komen met hun schuldeisers. Als dat
niet lukt is schuldsanering via een
dwangakkoord of een wettelijk traject
een optie. Bij een dwangakkoord
worden schuldeisers die niet willen
meewerken door de rechter verplicht
om dat wel te doen. Ook budgetbeheer of beschermingsbewind kunnen
onderdeel zijn van een schuldhulptraject. Een derde persoon wordt dan
gemachtigd/bevoegd om de financiën
van de schuldenaar te beheren.
De afgelopen jaren zijn we
steeds meer gaan inzetten op de
preventie van schulden. Met onze
Vroeg Eropaf-aanpak en financiële
inloopspreekuren in buurten weten

we problematische schulden
vaker en vroeger te voorkomen.
Het aantal beslagleggingen bij
bijstandsgerechtigden is flink gedaald
en met de woningcorporaties hebben
we het aantal huisuitzettingen in
de sociale huursector flink omlaag
gebracht: van 450 in 2015 tot minder
dan 200 in 2018. Echter, de opgave
blijft groot. Van alle Amsterdammers
heeft een kwart schulden. Circa 50.000
Amsterdammers ervaren hun schulden
als een probleem. Ongeveer 25.000
Amsterdammers hebben achterstanden
bij het betalen van vaste lasten. Van de
Amsterdamse jongeren geeft circa
40 procent aan schulden te hebben.
Minima met schulden hebben vaak
het gevoel dat ze voortdurend aan
het overleven zijn. Het gebeurt nog té
vaak dat mensen hulp zoeken wanneer
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Maatregelen
de schuld al tot duizelingwekkende
proporties is gestegen. De schuld
van mensen die zich melden bij de
schuldhulpverlening is gemiddeld
26.000 euro bij veertien schuldeisers.
Problematische schulden zorgen
voor stress en hebben vaak een
verlammende werking op het hele
huishouden. Daarnaast zijn er negatieve
maatschappelijke effecten in de vorm
van huisuitzettingen, langdurige
werkloosheid en ziekteverzuim.
Ondanks dat het probleem zo groot
is, heerst er nog steeds een taboe op
schulden. Daarom is het belangrijk
om schaamte weg te nemen.
Dat kan door te zorgen voor een
goede vertrouwensband tussen de
schuldhulpverlener en de klant, de
inzet van rolmodellen en het activeren
van het netwerk van de schuldenaar.
De gemeente voert regelmatig
publiekscampagnes om iedereen er van
te doordringen dat je schulden moet
en kunt aanpakken.
Tot slot hebben veel Amsterdammers
moeite om in onze steeds complexer
wordende samenleving financieel
zelfredzaam te zijn. De toegenomen
digitalisering en automatisering
maakt dat een kleine fout al snel kan
uitgroeien tot een hoge schuld door
rente en bijkomende kosten. Hierdoor
is ook het proces om schulden te
voorkomen of te verhelpen complex
geworden. Daarnaast zijn er elementen
in wet- en regelgeving die het ontstaan
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van schulden in de hand werken of
het oplossen ervan in de weg staan,
zoals het toeslagenstelsel van de
Belastingdienst en de stapeling van
boetes en incassokosten.

Onze visie is dat alle Amsterdammers
zelfstandig maatschappelijk moeten
kunnen participeren zonder daarbij
(financiële) belemmeringen te
ervaren. Het college wil daarom de
schuldenproblematiek in de stad
drastisch terugdringen. In het bijzonder
ook de ongewenste escalaties van
schuldenproblematiek in de vorm van
woningontruimingen, afsluiting van

6

Stress-sensitieve
schuldhulp

Sociaal incassobeleid
1
2

2

Wat willen we?
We willen onze dienstverlening continu
verbeteren en maken daarbij gebruik
van landelijke rapporten en recente
wetenschappelijke studies, waaronder
het rapport ‘Burgerperspectief op
schuldhulpverlening’ van de Nationale
Ombudsman (2016). Het college wil
met deze kennis over het gedrag
van mensen een klantgerichte
manier van werken ontwikkelen.
De afgelopen periode is stevig
geïnvesteerd in het gebruik van data
om te komen tot interventies die
bijdragen aan het verminderen van
schuldenproblematiek. Ook betrekken
we doorlopend ervaringsdeskundigen
bij de ontwikkeling van nieuwe
aanpakken.

1

Herfinanciering
schulden

5
6

Lobby bij het Rijk
opheffen knelpunten

3

4

Schuldenoffensief: voor alle schulden
bestaat een oplossing

Saneren van schulden
aan de voorkant

water en energie en bronheffing voor
de ziektekostenpremie. We willen
Amsterdammers met problematische
schulden zo snel mogelijk helpen
en hun perspectief verbeteren. Het
college heeft dan ook de ambitie
geformuleerd: “Voor alle schulden
in Amsterdam is een oplossing.” We
gaan daarbij integraal te werk en
besteden naast schulden ook aandacht
aan randvoorwaardelijke zaken, zoals
taalvaardigheid, zelfbeeld en inkomen.
Tot slot willen we belemmeringen
wegnemen die de gang naar, en een
positieve uitkomst van, schuldhulp in
de weg staan.

19

5

3
4

Hoe gaan we dat
bereiken?
De afgelopen jaren heeft Amsterdam
enorm geïnvesteerd in een betere
schuldhulpverlening. We hebben
de laagdrempelige financiële
inloopspreekuren en trainingen
uitgebreid en geïnvesteerd in
toegankelijke communicatie.
Vroegsignalering is sterk uitgebreid en
schuldhulp is gekoppeld aan andere
aanpakken zoals de Top60019. Ook is
een stevige start gemaakt met een
stress-sensitieve schuldhulpverlening

 msterdamse aanpak gericht op personen die afgelopen jaren veel high-impact delicten hebben
A
gepleegd, zoals overvallen, straatroven en mishandelingen. Het gaat om een persoonsgerichte,
integrale aanpak waarbij diverse partners betrokken zijn, zoals de GGD, Politie en het Openbaar
Ministerie (OM).
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door de MaDi onder de noemer
Route020. Verder hebben we
geïnvesteerd in kortere doorlooptijden
om Amsterdammers die zich melden
bij de schuldhulpverlening sneller te
kunnen helpen. De samenwerking
tussen de MaDi en de GKA is sterk
verbeterd waardoor doorlooptijden
dalen. Binnen het sociaal domein
versterken we de samenwerking om
beter aan te kunnen sluiten op de
leefwereld van de Amsterdammer.
Voor specifieke doelgroepen,
zoals zelfstandigen en dak- en
thuislozen, bieden we specialistische
hulpverlening. Een laatste belangrijke
ontwikkeling is de Amsterdamse
Aanpak Beschermingsbewind waarmee
we steeds meer mensen bereiken.
Met partners (MaDi, rechtbank en
bewindvoerders) werken we aan een
convenant waarin de kwaliteit en het
belang van de Amsterdammer met
schulden voorop staat. Bewindvoerders
die niet in de eerste plaats handelen
in het belang van hun klanten zien we
liever niet in Amsterdam opereren.
Bovenop deze lopende ontwikkelingen,
brengen we een aantal nieuwe
accenten aan.

1

Stress-sensitieve
schuldhulp

Route020 is een nieuwe werkwijze
van de MaDi. Deze nieuwe werkwijze
is gebaseerd op inzichten uit de
gedragswetenschappen over de
effecten van schaarste en bijbehorende
stress op het denken en handelen
van mensen en de in de Verenigde
Staten ontwikkelde methodiek
mobility mentoring. De gehele
werkwijze van de MaDi is opnieuw
vormgegeven. Het proces is meer
maatwerk geworden. Hulpverleners zijn
uitgebreid getraind in stress-sensitieve
schuldhulpverlening en verbinding met
andere hulpvormen. Inmiddels volgden
ook 3.000 Amsterdamse professionals
uit andere (aanverwante) domeinen
in het kader van integraal werken
de training ‘Wegwijs in Schuldhulp’.
Sleutelwoorden binnen Route020 zijn
de leefwereld van de klant, integraal
werken, de menselijke maat en stresssensitiviteit. De Hogeschool van
Amsterdam (HvA) is nauw betrokken
bij de ontwikkeling en verbetering van
deze werkwijze.

2

Herfinanciering
schulden

We starten een pilot om schulden
van jongeren te herfinancieren,
zie uitgangspunt 2. Kansen voor
kinderen en jongeren. Behalve
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jongeren, willen we vanaf 2021 ook
voor andere groepen herfinanciering
mogelijk maken in de vorm van een
pilot. We bieden schuldeisers een
afkoopregeling, accepteren geen
opeenstapeling van incassokosten
en herfinancieren de restschuld als
gemeente. We creëren een langere
aflossingsperiode met een voor mensen
draagbare aflossing. Daarnaast bieden
we de mogelijkheid om in natura terug
te betalen met activiteiten gericht op
perspectief, zoals een opleiding en
(vrijwilligers)werk.

3

Schuldenoffensief:
voor alle schulden
bestaat een oplossing

Voor alle schulden bestaat een
oplossing. Vanuit deze ambitie willen
we in drie ontwikkelbuurten schulden
aanpakken. Het gaat om Oud-Noord,
Geuzenveld en een buurt in Zuidoost.
Vanuit het perspectief en de leefwereld
van de Amsterdammers gaan we
samen met hen, ervaringsdeskundigen
en partners aan de slag om armoede
tegen te gaan en schulden op te
lossen. Welke drempels moeten
we weg nemen? Wat helpt echt?
Hoe voorkomen we terugval? Wat
kunnen we met en van elkaar leren?
Het doel is om voor alle schulden in
de buurt een oplossing (op maat) te
bieden. De buurten fungeren daarmee

als proeftuinen voor de ambitie
‘Amsterdam schuldenvrij.’
Onderdeel van het schuldenoffensief
is ook de focus op werkende
minima met schulden. De afgelopen
jaren hebben we meer controle
gekregen over het terugdringen
van de schuldenproblematiek
onder bijstandsgerechtigden door
intensieve samenwerking tussen
schuldhulpverleners en klantmanagers
van de sociale dienst. Het bereik
van niet-bijstandsgerechtigden blijft
daarentegen lastiger.

4

Saneren van schulden
aan de voorkant

In 2017 en 2018 liep de pilot ‘Saneren
aan de voorkant’ die als doel had
om mensen in een vroeg stadium
een saneringsaanbod te doen om op
die manier snel ruimte voor nieuw
perspectief te creëren. De resultaten
van de pilot waren positief: de
deelnemers ervaarden meer rust,
de uitval was laag en de motivatie
hoog. In totaal hebben veertig
mensen mee gedaan. We gaan verder
experimenteren met deze werkwijze.
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5

Lobby bij het Rijk
opheffen knelpunten

Als Amsterdam blijven we, net als in
de afgelopen jaren, een stevige lobby
voeren richting het Rijk om een aantal
knelpunten in de regelgeving aan te
pakken. Het gaat om de volgende
punten:
••We pleiten bij het Rijk voor gemeentelijke vrijheid om de vermogensnorm
te kunnen verhogen voor de
kwijtschelding van gemeentelijke
belastingen. Deze norm ligt nu erg
laag waardoor mensen niet kunnen
sparen voor tegenvallers zonder
de kwijtschelding te verliezen. Dit
vormt voor Amsterdammers met
een laag inkomen een groot risico
op schulden.
••De vereenvoudiging van de toeslagensysteem van de Belastingdienst.
Het aanvragen ervaren mensen als
complex en het voorlopig toekennen
van toeslagen leidt vaak tot nare (en
dure) verassingen waardoor mensen
zonder buffer in de problemen
komen. Ook pleiten we voor het
direct overmaken van toeslagen
aan instanties, zoals kinderopvanginstellingen, woningcorporaties en
zorgverzekeraars. Tot slot maken veel
mensen geen gebruik van regelingen,
terwijl ze er wel recht op hebben. De
Belastingdienst zou dan ook moeten

20
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inzetten op een hoger bereik.
••Het waarborgen van de zogeheten
beslagvrije voet. Alleen op het
inkomen boven deze grens
mag beslag worden gelegd in
het geval van schulden. Door
gebrek aan afstemming tussen
overheidsschuldeisers en incassobureaus, wordt de beslagvrije
voet vaak niet gerespecteerd met
als gevolg dat mensen onder het
absolute minimum terechtkomen.
••Er zou een wettelijke reactietermijn
voor schuldeisers moeten worden
opgenomen in de Wet gemeentelijke
schuldhulpverlening (Wgs) om
schuldeisers te dwingen om mee te
werken aan een schuldhulptraject.
Op dit moment kunnen schuldeisers
alleen via de rechter tot mede
werking worden gedwongen.
Het breed moratorium is nu door
een overmaat aan voorwaarden
onwerkbaar. We zetten ons in voor
een werkbare vorm. Het CJIB kan
anders om gaan met justitiële
vorderingen zodat mensen die op
de goede weg zijn sneller nieuw
perspectief krijgen.
••Het Manifest Schuldvrij!20 heeft
ruime aandacht gekregen in de
Tweede Kamer. Daarbij zet het
college binnen de gemeentelijke
opgave in de schuldhulpverlening
zelf ook pro-actief in op de
aanbevelingen van het manifest.

Ook heeft het college in 2018
diverse samenwerkingsverbanden
opgebouwd tussen het Rijk
en gemeenten. De gemeente
Amsterdam participeert daar proactief in om schuldenproblematiek
op de kaart te zetten. Hiermee geven
we uitvoering aan motie 1287 van
voormalig raadslid Beijleveld (SP)
inzake het Manifest Schuldvrij!

6

Sociaal incassobeleid

De gemeente Amsterdam gaat haar
eigen rol als schuldeiser onder de
loep nemen. We doen dat door
gemeentelijke incassomedewerkers te
trainen in sociaal incassobeleid. Sociaal
incassobeleid houdt onder meer in:
niet direct een (dreigende) brief sturen
als mensen niet betalen, maar eerst
bellen, betalingsregelingen op maat
treffen en niet direct extra kosten in
rekening brengen.

voorkomen en hebben een ethisch
manifest ondertekend.
Verder is de Autoriteit Consument en
Markt (ACM) bevoegd om op te treden
tegen misleidende en agressieve
incassopraktijken en werkt hierbij
samen met de Autoriteit Financiële
Markten (AFM). Op de site van
ConsuWijzer.nl geeft de ACM advies
en kunnen klachten worden gemeld.
Als regisseur van de gemeentelijke
schuldhulpverlening acht het college
het van belang dat Amsterdammers op
een kwalitatief goede manier geholpen
worden. Daarom zet het college op
lokaal niveau in op voorlichting en
kwaliteitszorg. Hiermee geven we
uitvoering aan motie 1651 van raadslid
Roosma (GroenLinks) c.s. inzake de
markwerking bij de incasso.

Daarnaast zijn we in gesprek met de
landelijke Schuldeisercoalitie die
bestaat uit private partijen, zoals
verzekeraars, webwinkels en energie
maatschappijen, over eventuele
toetreding van de gemeente
Amsterdam. De partijen in de coalitie
voeren een sociaal incassobeleid
om probleemschulden bij klanten te

Het Manifest Schuldvrij! van De Correspondent, Jesse Frederik c.s.
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Interview

Marian (40)

Marian woont met haar zoon (8) en dochter (5) in een ruime
woning van drie etages met drie slaapkamers. ‘We hebben veel
meegemaakt met mijn ex-man, mijn oudste zoon en ik hebben
allebei therapie gehad. Hij heeft nog veel last van nachtmerries.
Ik heb het soms ook nog erg moeilijk, nergens zin in.’

Ze zucht en vertelt. ‘In ben in 2012
getrouwd en in 2016 ging het mis, mijn
man werd psychotisch. Tot de dag van
vandaag weet ik niet waarom. Opeens
nam hij ontslag, zei dat hij niet meer
wilde werken. Al had ik toen nog een
goede baan, ik kon de crèche en huur
niet alleen betalen. De ruzies werden
zo erg dat ik met mijn kinderen bij mijn
moeder introk.’
Tot 2016 had Marian een goed leven
en prima inkomen. Ze werkte fulltime
maar het bedrijf ging sluiten. Na alle
verwikkelingen met haar ex-man heeft
ze nu 25.000 euro schuld. ‘Ik mis mijn
leven van vroeger. We zijn al zo lang
niet met vakantie geweest, het liefst
zou ik naar Ghana gaan. De kinderen
willen graag naar Parijs. Ik maak ze blij
met kleine dingetjes, ik wil niet dat
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ze denken dat we niks hebben. Soms
gaan we naar een speeltuin, soms
spelen de kinderen met die van een
vriendin. Maar ze zijn nog nooit uit eten
geweest.’
Ze vindt de buurt waar ze nu woont
fijn voor de kinderen, maar het is
te duur, het is vrije sector. ‘Ik sta al
sinds 2008 op een wachtlijst voor een
goedkopere sociale huurwoning. Ik
betaal nu 1.100 euro per maand huur,
inclusief energie. Bijna al mijn geld gaat
daaraan op. Mijn inkomen is 1.631 euro
per maand, met alle toeslagen erbij.
Gelukkig heb ik geen huurschulden, ik
betaal alles in termijnen. Het contact
met mijn ex is iets verbeterd. Sinds
verleden jaar betaalt hij 200 euro
per maand, dat zet ik apart op een
rekening voor de kinderen. Hij haalt

ze regelmatig op zaterdag op, door
de week belt hij nooit. Op zaterdag
gaat hij meestal met de kinderen
sporten: judo en dansen. Mijn dochter
zou heel graag op ballet willen, maar
dat is te duur.’ Vriendinnen hebben
Marian aangeraden de Stadspas aan
te vragen, die heeft ze nog niet. Van
voorzieningen via de gemeente weet
ze weinig, zegt ze.

‘Ik wil niet dat ze
het gevoel krijgen
dat mama niks
heeft’
‘Het is soms heel moeilijk om rond te
komen, ik leen ook weleens geld van
familie. In de maand april zijn allebei
de kinderen jarig, gelukkig komt dan
de kinderbijslag. Ik heb de financiën
redelijk onder controle, maar door het
afbetalen van de schulden is alles gelijk
op. Ik doe mijn best voor de vaste
lasten en de rest beetje bij beetje.
MaDi Zuidoost gaat me helpen om
in de schuldhulpverlening te komen.
Het duurt iets langer omdat er veel
aanmeldingen zijn. Als ik hen niet
kende, wist ik niet waar ik moest zijn
voor hulp. Door MaDi Zuidoost heb ik
het gevoel dat het goed komt. Ik kom
er nu een jaar en daardoor ben ik wat
gekalmeerd, ze helpen me en daardoor
kan ik weer een beetje slapen.’ Als
Marian burgermeester van Amsterdam
was, zou ze heel veel geld besteden
aan alleenstaande moeders en hun

kinderen. Haar grootste wens zou
zijn dat al haar schulden in een keer
afgelost zouden zijn.
Sinds twee maanden werkt Marian
zestien uur per week via Randstad bij
een winkel die Afrikaanse producten
verkoopt. ‘Ik wil mijn kinderen niet
te veel alleen laten. Ik vind dat ik zelf
verantwoordelijk voor ze ben. Ik wil zo
veel mogelijk bij ze zijn, ook om wat
ze meegemaakt hebben. Daarom werk
ik ook niet meer uren. Het is zwaar en
niet leuk en niet makkelijk om zo weinig
geld te hebben. Maar anderen hebben
het nog moeilijker, in Afrika lijden ze
honger. Wij gaan in ieder geval nooit
slapen zonder brood, we zijn altijd
gratefull dat het niet erger is, dat we
niet onder een brug slapen. Ik geef
mijn leven nu, en ik zeg het eerlijk,
en met Gods dank een 6.’

Wat heeft Marian
aan onze aanpak?
Marian heeft recht op verschillende
minimaregelingen, zoals de Stadspas,
de Scholierenvergoeding, Kindbonnen
en de Zorgverzekering voor minima.
MaDi Zuidoost kan haar helpen bij
het aanvragen van deze regelingen
en bij het aanpakken van haar
schulden. Het verhaal van Marian laat
zien wat de impact kan zijn van een
echtscheiding en hoe zwaar het leven
als alleenstaande moeder kan zijn en
illustreert daarmee het belang van een
aanpak voor alleenstaande ouders.
De persoon op de foto is niet Marian.

Hoofdstuk 5

Meedoen zonder
belemmeringen

Infographic
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Armoede gaat vaak samen met uitsluiting. Het kan ertoe
leiden dat mensen vervreemd raken van de samenleving,
omdat ze niet of slechts beperkt kunnen meedoen.
Uit onderzoek van OIS blijkt dat 11 procent van de
Amsterdammers met een laag inkomen weinig sociaal
contact heeft. Voor alle Amsterdammers is dit 7 procent.

Wat zien we?
Van Amsterdammers in de bijstand is
zelfs 21 procent sociaal geïsoleerd.
Zij hebben minder dan één keer
per week contact met familie of
vrienden. Uit onderzoek van het SCP
blijkt bovendien dat het leven van
Amsterdammers met een laag inkomen
weinig overlap vertoont met dat van
succesvolle stadgenoten.
Uit het vorig jaar verschenen rapport
‘Armoede en sociale uitsluiting 2018’
van het Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS) blijkt dat armoede
vaak samen gaat met achterstanden

op sociaal gebied. Mensen met een
laag inkomen zijn minder vaak lid
van een vereniging dan mensen met
een hoger inkomen. Wel doen zij
vaker vrijwilligerswerk. Verder is er
een verhoogde kans om betrokken
te raken in de criminaliteit, zowel als
dader als slachtoffer. Tot slot waarderen
mensen met een laag inkomen hun
woonomgeving lager dan mensen met
een hoger inkomen en is er sprake van
meer gezondheidsproblemen, zoals
roken, drugsgebruik, overgewicht en
bewegingsarmoede.

97
%
hoogopgeleid
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Maatregelen

Wat willen we?
We streven naar een rechtvaardige en
inclusieve stad, waarin niemand langs
de zijlijn staat. We willen financiële
drempels die mensen ervaren om mee
te doen zoveel mogelijk wegnemen.
Tegelijkertijd willen we Amsterdammers
helpen om hun perspectief te
verbeteren. De stap naar werk of een
opleiding is voor veel mensen die
al langdurig langs de kant staan erg
groot. Participatie of meedoen in de
vorm van bijvoorbeeld vrijwilligerswerk
is vaak wél haalbaar. Soms is dat een
eindstation, soms een tussenstop.
We willen mensen stimuleren richting
participatie en perspectief en daarbij
haalbare doelen stellen. Een keer mee
op schoolreisje met je kind, een keer
helpen in het buurthuis, het volgen van
een computertraining, vaker op bezoek
bij familie of vrienden. Stap voor stap

willen we alle Amsterdammers meer
onderdeel maken van de samenleving
op een manier die bij hen past.
Meedoen betekent ook meedoen met
de aanpak van armoede. In de vorige
bestuursperiode is gestart met de inzet
van ervaringsdeskundigen in armoede
en sociale uitsluiting. Ook is gestart
met het betrekken van bedrijven,
initiatieven en organisaties bij de
aanpak van armoede, via het PACT
voor Amsterdam en de ambassadeurs
tegen armoede. Dit zijn netwerken
van bedrijven, maatschappelijke
organisaties en de gemeente die zich
inzetten tegen armoede. Langs deze
lijnen bouwen we verder, omdat we
ervan overtuigd zijn dat we de handen
ineen moeten slaan om een vuist te
maken tegen armoede.

1

3

Inzet ervaringsdeskundigen
bij armoedeaanpak

Aanpak armoede en
gezondheid
1
2

2

3

Sportmodule Stadspas
voor volwassenen

Hoe gaan we dat
bereiken?
Meedoen is al langere tijd een van de
hoofddoelstellingen van de aanpak
armoede. Met een breed pakket aan
bestaande en nieuwe instrumenten
nemen we (financiële) drempels weg
voor minima om mee te doen in de
stad. Met de Stadspas – de oudste
minimaregeling van de stad – doen we
dat al dertig jaar. In 2018 gaf de pas
circa 120.000 Amsterdamse minima
toegang tot culturele, sportieve en
recreatieve activiteiten.
Een andere regeling die meedoen
mogelijk maakt is Gratis Openbaar
Vervoer (OV) voor ouderen met
een laag inkomen. Zij ontvangen
een OV-abonnement waarmee ze
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onbeperkt gratis kunnen reizen
binnen Amsterdam. Daarnaast bestaat
er een tegemoetkoming voor de
kosten van het aanvullend OV voor
ouderen die vervoer van deur tot deur
nodig hebben.
Verder verstrekken we vanuit
de afdeling Armoedebestrijding
subsidie aan maatschappelijke
initiatieven tegen armoede in de
stadsdelen (sociale basis), zoals de
Weekendacademie, Buurtbuik en
JINC. Een van de projecten die we
steunen en gaan uitbreiden naar nog
een buurt in stadsdeel Oost is Makkie.
Stadspashouders die vrijwilligerswerk
doen ontvangen Makkies en kunnen
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deze met hun Stadspas verzilveren bij
lokale aanbieders, zoals het zwembad
en een fietsenwinkel. Aan deze
bestaande maatregelen voegen we een
aantal vernieuwingen toe.

••Creëren van doorgroeimogelijkheden
voor ervaringsdeskundigen in de
vorm van betaald werk.

2
1

Inzet ervaringsdeskundigen bij
armoedeaanpak

De afgelopen bestuursperiode is
gestart met het opleiden en inzetten
van ervaringsdeskundigen in armoede.
Ervaringsdeskundigen en vrijwilligers
zijn belangrijk om de gemeente en
andere organisaties informatie te
geven over de effecten van beleid en
mogelijke verbeteringen. We willen
de inzet van ervaringsdeskundigen
versterken door een aantal betaalde
werkplekken te creëren bij de
gemeente en/of partnerorganisaties.
Andere acties die we willen starten:
••Verzamelen en delen van goede
voorbeelden op het gebied van
ervaringsdeskundigheid binnen
andere gemeenten.
••Binnen externe opdrachten en
subsidieverlening sturen op de
inzet van ervaringsdeskundigen.
••Faciliteren van kleine initiatieven
voor en van ervaringsdeskundigen.
••Organiseren van aanvullende
opleidingen voor ervarings
deskundigen die zich actief inzetten
binnen de aanpak armoede en
schuldhulp.
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Sportmodule Stadspas
voor volwassenen

Veel volwassenen met een laag
inkomen hebben behoefte aan sport en
beweging. Dat blijkt onder meer uit het
succes van sportaanbiedingen vanuit de
Stadspas, zoals het seniorensportfonds
in de stadsdelen Zuidoost en Zuid. We
willen onderzoeken of we sport een
structureel onderdeel kunnen maken
van de Stadspas in de vorm van een
keuzemodule die inwisselbaar is voor
andere stadspasaanbiedingen. Het kan
daarbij gaan om fitness en/of sporten
bij verenigingen. Met deze module
creëren we meer keuzevrijheid voor
stadspashouders.

3

Aanpak armoede en
gezondheid

Amsterdammers met een laag inkomen
hebben vaak een minder goede
gezondheid. We investeren daarom in
zogeheten gezondheidsvaardigheden.
In samenwerking met Zilveren Kruis
Achmea die de collectieve zorgver
zekering voor minima verzorgt, werken
we aan een preventieprogramma
om de gezondheid van minima

te bevorderen en problematische
schulden te voorkomen. Verder werken
we nauw samen met de AAGG,
een Gezonde en Kansrijke Start en
andere aanpakken. We ondersteunen
maatschappelijke lokale initiatieven
die gezonde, betaalbare maaltijden
aanbieden aan minima en willen in
West en Noord een pilot starten om

minima te laten stoppen met roken.
In taaltrainingen van de gemeente
voor minima gaan we gezondheid als
onderdeel opnemen. In samenwerking
met de afdeling Sport en de stadsdelen
stimuleren we bewegings- en
sportactiviteiten en helpen we minima
hun leefstijl te verbeteren.
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Interview

Fariella

Fariella is de trotse moeder van twee meiden van
15 jaar – een tweeling. De vader van haar kinderen is op
afstand, maar staat altijd klaar voor zijn meiden. Ze hebben het
goed geregeld met elkaar. Met haar baan van 32 uur per week
als fietscoach is het soms lastig rondkomen met een gezin met
twee opgroeiende tieners. Maar Fariella is een rasoptimist.
Ze weet intussen alle regelingen te vinden, die haar het leven
makkelijker maken.

‘Sinds 2013 ben ik fietscoach, door de
hele stad heen,’ begint Fariella haar
verhaal. ‘Ik kwam er ooit terecht via
Pantar. Ik leid het fietsverkeer in goede
banen, op verschillende plekken in de
stad. Soms is dat bij de Universiteit van
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Amsterdam (UvA). Dan wijs ik mensen
erop waar ze wel of niet hun fiets
kunnen parkeren. Soms moet ik dan
wel een beetje streng zijn – maar dat is
mijn werk.’

Regelingen voor minima
De rest van de tijd is Fariella er voor
haar meiden. ‘Vijftien zijn ze nu,’
verzucht Fariella. ‘Opgroeiende tieners.
Die kosten geld hoor.’ Maar positief als
ze is, heeft ze daar een oplossing voor
gevonden. ‘Ik kwam er op een moment
achter dat er allerlei regelingen zijn
voor mensen met een kleine beurs,’
vertelt ze. ‘In het verleden heb ik met
uiteenlopende instanties te maken
gehad. Ik ging onder meer voor advies
naar Stichting MEE, en naar de MaDi in
Zuidoost. Daar vertelden medewerkers
mij meer over de uiteenlopende
regelingen die er zijn. Daar wist ik eerst
niets van af.’

“Denk positief!
Er is altijd weer
een nieuwe dag!”
Mooi meegenomen!
Voor haar dochters maakt Fariella
dankbaar gebruik van de Scholieren
vergoeding. Reiskosten. Een pc/laptop.
‘Ik ben er echt heel blij mee,’ zegt
Fariella enthousiast. ‘Heel mooi dat die
regelingen er zijn. Ik vertel het nu ook
geregeld aan anderen en motiveer ze
om deze voorzieningen aan te vragen.
Niets om je voor te schamen, vind
ik. Die voorzieningen zijn er speciaal
voor jou, maak er dus gebruik van.
Overigens ervaar ik wel eens dat
sommige mensen dat moeilijk vinden.
Je moet ook hulp kunnen accepteren.
Ik kan dat gelukkig. Misschien wel

omdat ik een ongelofelijke optimist
ben. Zit er eens een dag iets tegen,
dan probeer ik het beste van te maken.
Morgen weer een dag, denk ik dan
altijd. Dat probeer ik ook op anderen
over te dragen. Dat lukt vaak! En daar
ben ik dan echt trots op.’
De leukste voorziening?
‘De Scholierenvergoeding voor mijn
dochters is mooi meegenomen,’
vindt Fariella. ‘Maar de allerleukste
voorziening vind ik toch de Stadspas.
Daar kun je zoveel kanten mee op!
Door die Stadspas doe ik nu geregeld
hele leuke dingen met mijn dochters.
Pas nog naar de film voor maar één
euro! En af en toe gratis naar het
zwembad. Er zitten ongelofelijk leuke
aanbiedingen tussen. Heel belangrijk
dat juist ook deze voorziening er is
voor mensen met een kleine beurs. Het
is soms best stressvol om de financiën
iedere maand weer rond te krijgen. En
dan is het dus juist heel belangrijk dat
je af en toe nog iets leuks kunt doen,
wat niet te veel kost.’

Wat heeft Fariella
aan onze aanpak?
Fariella noemt diverse
regelingen, zoals de Stadspas en de
Scholierenvergoeding, en geeft aan
blij te zijn met het aanbod van de
gemeente. Ze zegt wel dat het even
duurde voor ze van de regelingen
wist. Het actief onder de aandacht
brengen van regelingen blijft dan ook
van groot belang.

Hoofdstuk 6

Financiële ruimte door
inkomensondersteuning

Infographic

4.971.914 ritten

maakten oudere minima bij elkaar
in 2018

335.490 keer

maakten pashouders gebruik
van hun Stadspas in 2018

10.725 gezinnen

met kinderen op de middelbare school kregen de afgelopen
vier schooljaren een gratis laptop of tablet van de gemeente

61.158

Amsterdammers
kregen in 2018 korting
op de premie van hun
ziektekostenverzekering
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140.000 Amsterdammers hebben een inkomen onder
120 procent van het WSM. Dat is voor een alleenstaande
ongeveer 1.200 euro netto per maand en voor een stel
met of zonder kinderen circa 1.700 euro. Een laag inkomen
houdt verband met moeite om rond te komen, blijkt uit
onderzoek van OIS.

625 huishoudens

kregen in 2018 een vervangende koelkast,
wasmachine of gasfornuis van het Fonds
Bijzondere Noden Amsterdam

Wat zien we?
Van de laagste inkomensgroep
(maximaal 1.000 euro netto per maand)
had ruim driekwart in 2016 moeite met
rondkomen tegenover 6 procent onder
de hogere inkomens (meer dan
3.200 euro netto). Stijgende woon- en
energielasten zetten de financiële
positie van Amsterdammers met een
laag inkomen verder onder druk. Ook
geven minima in (stads)gesprekken
aan dat vervoerskosten een knelpunt
vormen. Uit gedragswetenschappelijk
onderzoek (Schaarste, 2013) blijkt
dat geldzorgen een wissel trekken op
het denk- en handelingsvermogen,
waardoor mensen minder goed lange
termijnbeslissingen kunnen nemen

met alle gevolgen van dien voor hun
financiën. Zo kunnen mensen van de
regen in de drup terechtkomen.
Met diverse minimaregelingen, zoals
de Stadspas, Bijzondere Bijstand en
de Scholierenvergoeding ondersteunt
de gemeente Amsterdammers
met een laag inkomen. Onderzoek
van het Nibud laat zien dat
inkomensondersteuning noodzakelijk is
als aanvulling op een minimuminkomen.
Uit de Armoedemonitor 2017 blijkt
dat Amsterdammers in de bijstand
nagenoeg allemaal gebruik maken
van inkomensondersteunende
voorzieningen. Voor sommige mensen
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Maatregelen
is de aanvraagprocedure echter
ingewikkeld. Vaak gaat het daarbij om
Amsterdammers die laaggeletterd
en/of minder digitaal vaardig zijn.
Verder kennen werkende minima de
regelingen niet altijd of weten niet of
ze ervoor in aanmerking komen.
De afgelopen bestuursperiode is
geïnvesteerd in het beter bereiken
van minima. Dat heeft zijn vruchten
afgeworpen. Het bereik is hoger dan
ooit. In 2017 bereikten we met de
Scholierenvergoeding 71 procent
en met de Stadspas 68 procent
van de minimahuishoudens. Van de
huishoudens met kinderen ontving
maar liefst 88 procent een of meerdere
minimaregelingen.
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Wat willen we?
We willen (financiële) belemmeringen
voor kansengelijkheid zoveel mogelijk
wegnemen. Geldzorgen werken
verlammend en nemen ruimte weg
voor ontwikkeling en perspectief.
Om een betere toekomst te kunnen
bieden aan Amsterdammers, is het dan
ook zaak te zorgen voor een solide
financiële basis. Maatwerk is daarbij
het sleutelwoord. Van een benadering
waarin ons aanbod aan regelingen
leidend is, willen we een beweging
maken naar maatwerk dat aansluit op
de leefwereld van de Amsterdammer.
We willen met deze aanpak
bijdragen aan de participatie van
Amsterdammers en hen ondersteunen
in de vaste lasten voor wonen en
energie. De aanvraagprocedure
voor minimaregelingen maken we zo
eenvoudig mogelijk. Amsterdammers
die minder (digi)taalvaardig zijn of een
lichte verstandelijke beperking hebben,
helpen we met het aanvragen van
regelingen. Ook zetten we in op het
beter bereiken van werkende minima.
Samen met organisaties die noodhulp
bieden, creëren we een vangnet voor
schrijnende gevallen als bestaande
voorzieningen niet (tijdig) inzetbaar
zijn, zoals bij ongedocumenteerde
Amsterdammers.

1

3

Minder regels, meer
keuzevrijheid voor minima

Ondersteuning
minima bij woonen energielasten

1
2

2

3

Verhogen bereik
(werkende) minima

Hoe gaan we dat
bereiken?
Amsterdam kent een lange geschiedenis van inkomensondersteuning voor
minima. We bouwen voort op deze
sociale erfenis. Hier en daar voegen
we nieuwe maatregelen toe, maar we
werken vooral aan vereenvoudiging
van bestaande regelingen en het
creëren van maatwerk. Bestaande
regelingen die blijven:
••Individuele Inkomenstoeslag:
Toeslag van 85 euro per jaar voor
Amsterdammers (21 jaar tot AOWleeftijd) die drie jaar of langer een
laag inkomen hebben.
••Regeling Tegemoetkoming
Meerkosten: Regeling voor chronisch
zieken en gehandicapten met een
laag inkomen die extra kosten maken

door hun gezondheidssituatie. De
maximale vergoeding is 91,25 euro
per maand.
••Bijzondere bijstand: Bijstand
voor Amsterdammers die extra
kosten maken door bijzondere
omstandigheden, zoals kosten
voor rechtshulp.
••Kwijtschelding gemeentelijke
belastingen en heffingen:
Amsterdammers met een inkomen
tot 100 procent van het WSM hoeven
gemeentelijke belastingen niet
(helemaal) te betalen. Samen met
de afdeling Belastingen verbeteren
we de aanvraagprocedure voor
kwijtschelding en zorgen we dat
(potentieel) rechthebbenden worden
doorverwezen.
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Verder blijven we samenwerken
met vermogensfondsen die
zich inzetten op het terrein van
armoedebestrijding, onder meer door
samen maatschappelijke initiatieven
te steunen. Ook blijven we de
Voedselbank Amsterdam steunen
en het Fonds Bijzondere Noden
Amsterdam (FBNA). Beide organisaties
bieden noodhulp aan de zwaksten in
de samenleving. Aan deze bestaande
maatregelen voegen we een aantal
vernieuwingen toe.

1

Minder regels, meer
keuzevrijheid voor
minima

Amsterdam heeft een uitgebreid
pakket aan minimaregelingen en
dat is een groot goed. We willen
dit aanbod in stand houden en
tegelijkertijd toewerken naar minder
en flexibelere regels. Dat doen we in
de eerste plaats met meer maatwerk.
Onder hoofdstuk 1 (Perspectief op
een betere toekomst) staat de pilot
inkomensondersteuning op maat
genoemd. Andere initiatieven voor
maatwerk zijn het Doorbraakfonds
en het Teambudget. Dit zijn lopende
projecten die we intensiveren. Het
Doorbraakfonds is een samenwerking
van diverse partijen, zoals Samen
Doen, de MaDi en de Top1000. Het
fonds is bedoeld om in complexe
situaties – waarin sprake is van ernstige
multiproblematiek – een doorbraak
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te forceren door knelpunten op te
lossen. Bijvoorbeeld door het aflossen
van een kleine schuld, waardoor
een Amsterdammer ineens wel in
aanmerking komt voor een woning en
verder kan werken aan het verbeteren
van zijn/haar situatie. Het Teambudget
is een laagdrempelig, vrij besteedbaar
budget dat een wijkteam naar eigen
inzicht kan inzetten. Professionals uit de
wijkteams kunnen zo kleine problemen
snel oplossen en daarmee zwaardere
problematiek voorkomen.
Minder regels
Aanvullend op deze maatwerk
initiatieven gaan we meer ruimte
creëren binnen de bestaande
minimaregelingen. Op basis van de
hardheidsclausule in de regelgeving
voor minima, kunnen we regelingen
toekennen in schrijnende gevallen
die strikt genomen buiten de
regels vallen. Voorbeelden zijn
Amsterdammers zonder verblijfsstatus
en Amsterdammers met een
inkomen net boven de gehanteerde
inkomensgrens die problemen hebben
om rond te komen. Uiteindelijk is
iemands financiële situatie niet alleen
afhankelijk van zijn inkomen, maar ook
van de (vaste) lasten. Daar willen we
meer rekening mee houden.
Meer keuzevrijheid
Door minimaregelingen te combineren
in pakketten, zoals een Gezondheidspakket, een Meedoenpakket en
een Kindpakket, kunnen we meer

keuzevrijheid creëren voor minima.
We starten met het combineren
van diverse Kindregelingen op de
Stadspas in de vorm van tegoed dat
bij diverse aanbieders kan worden
verzilverd (zie hoofdstuk 2. Kansen
voor kinderen en jongeren). Ouders en
kinderen kunnen dan zelf beslissen of
ze een laptop, een fiets of liever een
Museumkaart willen kopen. De stip
op de horizon is om in navolging van
dit Kindpakket ook andere pakketten
te creëren. We starten al met een
combinatieregeling voor openbaar
vervoer voor oudere minima. We gaan
het mogelijk maken dat zij gelijktijdig in
aanmerking kunnen komen voor gratis
OV en de tegemoetkoming aanvullend
OV. Nu is dat nog niet het geval. Ook
creëren we een keuzemodule sport
binnen de Stadspas, zie hierboven.

2

Verhogen bereik
(werkende) minima

Het vorige college heeft stevig
geïnvesteerd in het verhogen van het
bereik van de minimaregelingen. We
bouwen voort op deze lijn met de
volgende acties:
••Data gedreven werken: We
optimaliseren het bereik door het
koppelen van onze databestanden
met die van andere organisaties,
zoals het Uitvoeringsinstituut
Werknemersverzekeringen (UWV) en
de SVB. Ook werken we samen met

Belastingen om bijstandontvangers
automatisch (dus zonder aanvraag)
kwijtschelding te geven van
gemeentelijke belastingen.
••Aanpak specifieke doelgroepen:
Op basis van data selecteren
we steeds nieuwe specifieke
doelgroepen die minder dan
gemiddeld worden bereikt en gaan
we op zoek naar sleutelfiguren,
netwerken, communicatiekanalen en
strategieën waarmee we de afstand
tot deze Amsterdammers kunnen
overbruggen met een gerichte
aanpak. Met name gaat het hier om
werkende minima, laaggeletterden
en Amsterdammers met een
migratie-achtergrond.
••Versimpelen aanvraagprocedure en
dienstverlening: Een voorbeeld van
een concrete actie is dat de Flying
Squad, het team dat voorlichting
geeft over de minimavoorzieningen,
tijdens hun presentaties feedback
ophaalt over onze procedures en
dienstverlening en deze gebruikt
om die te verbeteren. Daarnaast zijn
door de hele stad laagdrempelige
financiële inloopspreekuren voor
bewoners. Zo voorkomen we dat
(digitale) laaggeletterdheid een
barrière vormt om aanspraak te
maken op de voorzieningen.
••Communicatie en productgerichte
campagnes: Elk jaar zijn er terug
kerende communicatiecampagnes
over specifieke voorzieningen,
zoals voor de Scholierenvergoeding
rond het begin van het nieuwe
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schooljaar en voor de Collectieve
zorgverzekering aan het eind van
het jaar. Daarnaast start dit jaar
een campagne voor specifieke
groepen minima die ondervertegen
woordigd zijn in het bereik. Met
herkenbare verhalen gaan we
deze groepen bewust maken
van de minimaregelingen en
willen we belemmeringen, zoals
schaamte, weghalen. We zetten
ervaringsdeskundigen in bij de
financiële cafés om specifieke
doelgroepen beter te bereiken.

3

Ondersteuning
minima bij woonen energielasten

Het tekort aan betaalbare woningen
is voor veel minima een nijpend
probleem. Door afspraken tussen
de gemeente en de Amsterdamse
woningcorporaties hebben huurders
met een langdurig laag inkomen en
een relatief hoge huur in 2016, 2017
en 2018 een tijdelijke bijdrage in de
huur ontvangen. Hierdoor daalde
de huur tot een huurprijs waarvoor
ze de maximale huurtoeslag konden
aanvragen. De woningcorporaties
hebben de tijdelijke bijdrage vanaf
1 januari 2019 omgezet naar een
huurverlaging. Een onbekende groep
minima heeft geen passende huur. Ze
vallen buiten de gemaakte afspraken
doordat zij voor het eerst in 2016 een
laag inkomen kregen en de regeling
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uitgaat van een laag inkomen in 2015.
We gaan met woningcorporaties in
gesprek over deze groep.
Energielasten
Amsterdam kent circa 50.000 bewoners
in ‘energie-armoede’. Zij zijn meer dan
10 procent van hun netto-inkomen kwijt
aan energie.
Bestaande maatregelen om
energiearmoede tegen te gaan zijn:
••Project Energieadvies via Vroeg
Eropaf (uitgevoerd door de
MaDi) voor Amsterdammers met
betaalproblemen.
••Energiecoachproject Step2Save is
een samenwerking tussen NUON/
Vattenfall en de gemeente voor
minima in Amsterdam Noord.
Step2Save breiden we uit binnen de
stad, te beginnen in Zuid.
De evaluatie van deze maatregelen
is in 2019 gereed. Samen met
het programma ‘Amsterdam
Klimaatneutraal’ maakt WPI vervolgens
een plan om de maatregelen voor meer
Amsterdammers beschikbaar te stellen.
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De portemonnee van
Orlando Goedhart (52)
Isolement | Eenzaam | ‘De wereld is hard’ | Schaarste |
Ongezond | Onwetend | Verveling | Geen sociaal
vangnet | Wél in beeld bij instanties

Ik ben een keer
naar de voedselbank
geweest. Ik moest in
de rij staan om eten
te krijgen, het was zo
beschamend!

Mijn kinderen leren blij te zijn
met alle kleine beetjes. Ik vind het
belangrijk dat ze meekrijgen respect
te hebben voor andere mensen.

Uitzichtloze situatie
Mensen in deze situatie durven de deur vaak niet
meer uit en hebben weinig sociale contacten. Ze
hebben vaak veel instanties om zich heen, maar
zien zelf het overzicht niet. Ouders hebben veel
zorgen om een goede vader of moeder te zijn.
Betaalde baan als onbereikbare droom
Mensen zijn werkloos en kampen met gezond
heidsproblemen. Zij dromen over een leven
waarin ze zouden werken, want ze beseffen dat
werk zorgt voor extra inkomen, variatie in het
leven en sociale contacten. Maar hebben zichzelf
opgegeven.
Leven in een uitzichtloze situatie
Mensen zonder hoop verwaarlozen vaak hun
gezondheid door te besparen op zorgkosten.
Ze schamen zich voor hun situatie, waardoor
ze geen hulp durven te vragen. Als ze kinderen
hebben, zijn zij hun trots. Goede cijfers op school
zijn een lichtpunt voor het gezin: onderwijs
brengt perspectief.
Wat heeft Orlando aan onze aanpak?
Orlando heeft weinig inkomen en geen
perspectief op verbetering. Hij kan baat
hebben bij de zorgverzekering voor minima
en de Regeling Meerkosten, vanwege zijn
gezondheidssituatie. Verder heeft hij recht
op de Individuele Inkomenstoeslag omdat
hij langdurig in de armoede zit. Tot slot
kunnen maatschappelijke initiatieven, zoals
de Voedselbank, steun bieden aan Orlando.
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Ik kan geen lange afstanden
afleggen en traplopen gaat ook
moeilijk. We wonen op driehoog.
Vroeger kon ik niet eens mijn
kinderen buiten laten spelen.

Het OV is ontzettend
duur. Gratis OV zou voor ons
ontzettend veel schelen.

“Soms wordt het
me teveel. Het is
lastig, hoe lang
houd ik dit vol? Ik
heb mezelf totaal
verwaarloosd. Soms
ben ik te moe en
heb ik teveel stress
en spanningen.”

We letten altijd wel op alle
aanbiedingen en hebben het
minimum in huis staan.

Het ergste is als je geen eten voor je
kinderen kan kopen. Dat heb ik nu nog wel
eens aan het einde van de maand. Gelukkig
heb ik een lieve buurman.

Ik heb een bepaald dieet en de
dokter gaf me een speciale lijst met
producten die ik moest eten. Helaas
zijn sommige dingen te duur. Die
koop ik dan niet.

Toen we hier kwamen wonen,
hebben we veel hulp gekregen van
de gemeente. We kregen inrichtings
kosten om meubels te kopen.

Mijn auto is eigenlijk
afgekeurd, maar hij rijdt nog.

Deze persona is ontwikkeld door service design bureau Muzus, als onderdeel van een groter onderzoek
in opdracht van de gemeente Amsterdam. De originele vormgeving is enigszins aangepast. Het volledige
onderzoek van Muzus in de originele vormgeving is bijlage bij dit beleidskader.
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11.578.000
3.461.000
5.957.000

5.621.000

3.331.000
1.000.000
1.331.000
6.Financiële ruimte door
inkomensondersteuning

2.000.000

2.080.000
720.000
820.000
1.360.000
5. Meedoen zonder
belemmeringen

1.150.000
250.000
900.000
4. Amsterdam vrij van
problematische schulden

0

3.121.000
835.000
550.000
2.286.000
3. Preventie van armoede
en schulden

1.225.000
1.225.000
625.000

671.000

Totaal
investering
Extra kosten in
2021 t.o.v. 2019

591.000
466.000
80.000

0
2. Kansen voor kinderen en
jongeren

De dekking van het nieuwe beleid
vindt deels plaats met extra middelen
uit het coalitieakkoord, deels door
(ombuigingen van) bestaand beleid.

1. Perspectief op een betere
toekomst

In de tabel op de volgende pagina is
de opbouw van de investering over
de verschillende uitgangspunten
weergegeven.

Extra kosten in
2020 t.o.v. 2019

Het college kiest met de Armoedeagenda voor
vernieuwing van het armoedebeleid met accenten op
perspectief, kansen voor kinderen, preventie van armoede
en schulden en maatwerk voor Amsterdammers met een
laag inkomen. Naast nieuw beleid worden bestaande
aanpakken en projecten vernieuwd of geïntensiveerd. Het
college trekt hiervoor 11,6 miljoen euro uit in de periode
2019 tot en met 2021.

Beschikbare
middelen in 2019

Bijlage 1:
Financiële onderbouwing
Amsterdamse Agenda
armoede en schulden
2019 – 2022
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Bijlage 2:
Lijst met afkortingen
GeDIK
Gebied, Doelgroep, Integraal, Klein

OM
Openbaar Ministerie		

ACM
Autoriteit Consument en Markt

GKA
Kredietbank Amsterdam

OV
Openbaar Vervoer

AFM
Autoriteit Financiële Markten

HAVO
Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs

AIO
Aanvullende Inkomensvoorziening
Ouderen

HvA
Hogeschool van Amsterdam

PIEK
Professionaliseren, Innoveren,
Excelleren, Kansen bieden,
Evalueren en Navolging

VWO
Voorbereidend Wetenschappelijk
Onderwijs

PO
Primair Onderwijs

Wgs
Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

SCP
Sociaal Cultureel Planbureau

WPI
Werk, Participatie en Inkomen

SER
Sociaal-Economische Raad

WRR
Wetenschappelijke Raad voor
het Regeringsbeleid

AOW
Algemene Ouderdomswet
CAK
Centraal Administratie Kantoor
CBS
Centraal Bureau voor de Statistiek
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VMBO
Voorbereidend Middelbaar
Beroepsonderwijs

AAGG
Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht

JGZ
Jeugd Gezondheidszorg
MaDi
Maatschappelijke Dienstverlening
MBO
Middelbaar Beroepsonderwijs

CJIB
Centraal Justitieel Incassobureau

Nibud
Nationaal Instituut voor
Budgetvoorlichting

DUO
Dienst Uitvoering Onderwijs

NUG
Niet-uitkeringsgerechtigden

FBNA
Fonds Bijzondere Noden Amsterdam

OIS
Onderzoek, Informatie en Statistiek

GGD
Gemeentelijke Gezondheidsdienst

OKT
Ouder- en Kindteam

SVB
Sociale Verzekeringsbank
UvA
Universiteit van Amsterdam

VO
Voortgezet Onderwijs

WSM
Wettelijk Sociaal Minimum
Zzp
Zelfstandige zonder personeel

UWV
Uitvoeringsinstituut
Werknemersverzekeringen
VGZ
Stichting Volksgezondheidszorg
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