
Integraal armoedebeleid maak je met elkaar

Uitnodiging 
meedenkSESSIES armoede

Datum Tijdstip Locatie Onderwerp
7 oktober 16.00 - 17.30 uur Raadszaal Dokkum Sociale energietransitie en wonen
19 oktober 16.00 - 17.30 uur Raadszaal Kollum Digitalisering en monitoring
20 oktober 16.00 - 17.30 uur Raadszaal Dokkum Participatie
26 oktober 16.00 - 17.30 uur Raadszaal Kollum Minimascan
27 oktober 16.00 - 17.30 uur Raadszaal Dokkum Communicatie
3 november 16.00 - 17.30 uur Raadszaal Kollum Schuldhulpverlening

 Leven in plaats van overleven: integraal en kindgericht armoedebeleid
Vanaf oktober 2020 worden er meedenksessies georganiseerd wat betreft het nieuwe 
armoedebeleid van de gemeente Noardeast-Fryslân. Meld u aan en denk met ons mee!

 Onderwerpen
Tijdens deze sessies worden verschillende onderwerpen behandeld uit de startnotitie voor het 
nieuwe armoedebeleid. Meer informatie over de onderwerpen is te vinden in de bijlage. U kan 
meedenken met één of meerdere onderwerpen. 

 De meedenksessies
In het onderstaande schema staat de locatie en het betreffende onderwerp van die sessie.

 Inschrijven?
Wilt u graag met ons meedenken? Schrijf u dan in voor één of meerdere sessies. Deelname aan 
deze sessies is alleen mogelijk na aanmelding via het digitale aanmeldingsformulier.

Per sessie is er max. plaats voor 13 deelnemers (max. 2 personen per organisatie/instelling).
Op basis van de aanmeldingen wordt er een selectie gemaakt, zodat de sessies zo breed mogelijk 

worden vertegenwoordigd door verschillende organisaties/instellingen.

*Tijdens de sessies worden de richtlijnen van het RIVM gevolgd. En geldt: Bij klachten blijf thuis.*

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4xeMk9k85k-Q0KEFOhIotbPB-v3OxXtAiZ0o-TsngAVUNTlZN1BQRzU1NVA2Nk5RTTNYT1E2Slg1Ri4u


Meedenksessies armoede

Bijlage 
de onderwerpen

 Sociale energietransitie en wonen
Gezinnen met een laag inkomen hebben niet 
de financiële middelen om te investeren in 
energie besparende maatregelen. Tegelijkertijd 
is de voorspelling dat de energielasten het 
meest stijgen voor huishoudens met een laag 
inkomen. 

 Participatie
Armoede valt het beste te voorkomen door 
inkomen uit werk. Maar toeleiding naar 
werk is meestal niet genoeg. Er is vaak meer 
nodig om vicieuze cirkels van armoede en 
isolement te verbreken. Onder participatie 
vallen de onderwerpen: armoedeval, huidige 
arbeidsmarkt en meedoen op eigen kracht.

 Communicatie
Willen we ons armoedebeleid effectief laten 
zijn, dan is communicatie essentieel voor 
het slagen hiervan. Wanneer we het over 
communicatie hebben dan spreken we over 
2 belangrijke componenten, namelijk: 1. 
Optimale samenwerking tussen verschillende 
samenwerkingspartners, en 2. Communicatie 
die aansluit bij de doelgroep

 Digitalisering en monitoring
We communiceren in Nederland 
steeds meer digitaal. Digitalisering van 
overheidsdienstverlening staat daarom 
hoog op onze agenda. De uitdaging hier is 
dat digitaal werken niet voor iedereen is 
weggelegd. We vragen jullie in deze sessie 
mee te denken over deze uitdaging. Daarnaast 
bespreken we het onderwerp monitoring en 
data gestuurd werken. Om doelgericht beleid 
te kunnen maken is het belangrijk om te 
weten wat er speelt binnen de gemeente. 

 Minimascan
Minimabeleid kan pas effectief zijn wanneer 
de gemeente voldoende zicht heeft op het 
probleem dat de gemeente wenst op te 
lossen en de mate waarin de gemeentelijke 
maatregelen op dit punt bijdragen aan 
de oplossing van het probleem. Onder 
minimascan vallen de onderwerpen: 
drempelverlagende initiatieven en 
tegenwerkende regelgeving.

 Schuldhulpverlening
Preventie, vroegsignalering en nazorg zijn 
bij schuldhulpverlening belangrijke middelen 
om schulden problematiek te voorkomen 
en tot een structurele oplossing te komen. 
Daarnaast richten wij ons in deze sessie op 
het onderwerp beschermingsbewind.


