
 

 

 
 

 

SAMEN WERKEN AAN AGENDA ARMOEDELAB  
 April 2019 

 
De  LAB deelnemers (inwoners, ondernemers en organisaties) werken samen aan de 

uitvoering van de agenda van het Armoede LAB. De inhoud van de agenda is door de 

deelnemers zelf opgesteld. Het Armoede LAB is vijf keer bij elkaar gekomen (20 maart, 8 

mei, 25 september en 4 december 2018, 16 april 2019). Op 16 april 2019 is het Armoede 

LAB afgesloten. Het resultaat vier mooie nieuwe initiatieven en een vervolg in 

samenwerking. 

 

Doelstelling 

 

Samen armoede voorkomen waarbij (financiële) problemen worden aangepakt 

en mensen kunnen meedoen in de samenleving. 

 

Het Armoede LAB heeft gewerkt aan drie sporen: 

1. Preventie, vroegsignalering met een laagdrempelige aanpak voor kwetsbare 

ouderen  

2. Blockchain/ technische innovatie  om gebruik van het aanbod laagdrempelig te 

maken 

3. Specifieke aanpak voor de jeugd met schulden in de onderwereld  

  

Activiteiten  

1. Preventie, vroegsignalering met een laagdrempelige  aanpak voor 

kwetsbare ouderen  

 

Met het nieuwe initiatief  ‘Mogen we 

ook u helpen?’ bieden de LAB 

deelnemers directe hulp aan 

kwetsbare ouderen in de vorm van 

een warme boodschap en een 

voedselpakket. Als het eerste contact 

is gelegd, kijken we welke 

ondersteuning eventueel nog meer 

nodig is. Dit pakken we samen op 

met onze partners: De Voedselbank 

en Contour de Twern.  

 

Door de voedselpakketten thuis af te 



 

leveren, bereiken we de ouderen die we nu niet bereiken en verlagen we de drempel in 

ondersteuning. De Voedselbank levert de voedselpakketten en Contour de Twern bemant 

het telefoonnummer. In een informeel contact en met een luisterend oor wordt gecheckt 

wat de situatie is en wat de ondersteuningsbehoeften nog meer zijn. Ook eenzaamheid 

kan bijvoorbeeld een issue zijn.  

 

Het initiatief is op 27 maart 2019 gelanceerd. 

 

2. Laagdrempelig aanbod met Blockchain/ technische innovatie  

 

Het Armoede LAB heeft technische 

innovatie op de agenda gezet. Het 

komend jaar wordt er gewerkt aan het 

digitaliseren van de Paswijzer zodat het 

gebruiksvriendelijker wordt. 

 

Er is veel bestaand aanbod voor mensen 

in armoede maar niet alles is bekend. 

Ook wordt er niet altijd van het aanbod 

gebruik gemaakt omdat mensen zich 

schamen of omdat zij de werkwijze te 

omslachtig vinden. Het is vervelend om 

bij iedere aanvraag steeds het verhaal te 

moeten vertellen en formulieren in te 

vullen. Met technische innovatie kunnen deze problemen worden aangepakt. 

 

Het LAB heeft onderzocht wat de mogelijkheden zijn om blockchain in Waalwijk in te 

zetten. Er is contact gelegd met een aantal gemeenten, er is een bijeenkomst bezocht en 

er heeft een werkbezoek in Arnhem plaatsgevonden. Blockchain bleek een (financiële) 

brug te ver dus is er gekeken naar een alternatief. Het voorbeeld van gemeente Zuidhorn 

werkte inspirerend. Naar dit voorbeeld wordt de Waalwijkse Paswijzer gedigitaliseerd aan 

de hand van een app of webbased applicatie waardoor het budget met een QR code kan 

worden ingezet bij verschillende voorzieningen. Hierdoor weten mensen beter wat het 

aanbod is en mensen hoeven niet keer op keer informatie te verstrekken over hun 

persoonlijke en financiële situatie. Het scheelt ook veel administratieve handelingen voor 

de ondernemers en de gemeente. Het geld wordt direct overgemaakt. 

 

De voorbereidingen zijn gestart. Na de zomervakantie wordt de aanbesteding voorbereid.  

Verder is het plan dat we medio volgend jaar een proeftuin starten en dat we per 1 

januari 2020 er een vernieuwde  PasWijzer aanbieden. De werkgroepleden blijven ook in 

dit traject een rol vervullen om de gebruiksvriendelijkheid te waarborgen. 

 

3. Specifieke aanpak voor jeugd 

met schulden in de onderwereld 

 

Er is een nieuwe aanpak ontwikkeld voor 

jongeren met schulden in de 

onderwereld. Naast reguliere schulden 

bij online winkels, telefoonbedrijven, 

incassobureau’s en belastingdienst zijn 

er ook jongeren met schulden in de 

onderwereld. Omdat problemen steeds 

meer oplopen, is het zwarte circuit voor 

hen vaak de enige uitweg. Daarbij wordt 



 

de druk steeds verder opgevoerd. Jongeren schamen zich voor hun situatie en durven 

het niet te bespreken waardoor ze zich steeds meer afzonderen en vereenzamen.  Door 

vroegtijdig in te grijpen worden grotere problemen en schulden voorkomen. Ook wordt er 

gewerkt aan zelfredzaamheid en het toekomstperspectief (opleiding en werk).  

 

Het initiatief is in april 2019 van start gegaan. 

 

4. Armoede Tijdschrift 

 

Tot slot hebben de deelnemers van het Armoede 

LAB het Tijdschrift ‘Samen uit Armoede gemaakt. 

Dit tijdschrift is in maart 2019, in de week van 

het geld, gelanceerd en inmiddels in Waalwijk 

huis aan huis verspreid. Het doel van dit 

tijdschrift is om verborgen armoede bespreekbaar 

te maken en om te laten zien dat mensen gebruik 

kunnen maken van verschillende voorzieningen 

en dat een helpende hand of een luisterend oor 

beschikbaar is.   

 

Met trots op de bereikte resultaten hebben de 

deelnemers het Armoede LAB op 16 april 2019 

afgesloten. Samen hebben zij Waalwijk nog 

mooier gemaakt en dit blijven zij doen. De basis 

is gelegd. De samenwerking wordt voortgezet. 


