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Inleiding
Ook Apeldoorn kent armoede. En hoewel veel daarvan misschien verborgen is, is het daarmee nog
niet verdwenen. Zo deelt de Voedselbank al jarenlang ruim 200 pakketten per week uit, telde
Apeldoorn in 2016 nog ruim 5.000 huishoudens met een besteedbaar inkomen onder het sociaal
minimum en zijn er sinds enige jaren 2 kledingbanken bij gekomen, een dierenvoedselbank en een
speelgoedbank.
Als Apeldoornse maatschappelijke organisaties, gemeente en bedrijven gaat dit ons aan het hart, en
willen wij ons inzetten om de armoede in onze stad te bestrijden en te verzachten. Want armoede
raakt ons uiteindelijk allemaal. Van de mensen zelf, tot hulpverleners, werkgevers, schuldeisers en
kredietverstrekkers, woningcorporaties en energiemaatschappijen, banken en verzekeraars,
leerkrachten in alle lagen van het onderwijs, en landelijke en lokale overheid.
Omdat wij onze verantwoordelijkheid willen nemen hebben wij de handen ineen geslagen. In
februari 2019 tekenden wij een gezamenlijke verklaring waarin wij aangeven de strijd tegen
armoede aan te willen gaan: Apeldoorn Financieel Fit (AFF) was geboren.
Apeldoorn heeft veel te bieden voor mensen met financiële problemen. Maar het kan beter. Zo was
één van de aanbevelingen dat het Nibud in 2016 deed, dat de bekendheid van gemeentelijke en
landelijke regelingen (kwijtscheldingen, toeslagen, etc.) te wensen overlaat. Ook is hulp niet altijd
laagdrempelig genoeg.
En dus gaan wij helpen. Omdat armoede ons niet koud laat, en omdat wij ons bewust zijn van de
enorme potentie die wij hebben, als wij met elkaar de schouders eronder zetten om “onze mensen”,
de medebewoners van onze stad, uit de ellende te helpen.
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Ondertekening armoedepact
In de loop van 2018 heeft een eerste verkenning van Apeldoorn
financieel fit plaatsgevonden, onder leiding van Sociaal Werk
Nederland. Een kerngroep werd gevormd door de Rabobank,
Stimenz, de Apeldoornse woningcorporaties, Foenix, Gemeente
Apeldoorn, Schuldhulpmaatje, de PKN, MEE Veluwe, Over Rood
en Startup Apeldoorn, onder de bezielende leiding van
kwartiermaker Tamara Ranty van de Moedige Dialoog.
Met elkaar hebben wij verkennende gesprekken gevoerd, om
te kijken waar wij elkaar kunnen versterken als het gaat om de
aanpak van armoede. Concreet zijn wij met elkaar uitgekomen op een focus op 4 doelgroepen en 5
speerpunten, die wij de komende tijd verder zullen uitwerken.
Op 2 april 2019 is het armoedepact door alle organisaties ondertekend.
De aftrap was een groot succes, meer dan 100 mensen van organisaties en bedrijven waren erbij en
welgeteld 14 organisaties hebben het armoedepact ondertekend. Op de avond zelf hebben nog eens
10 organisaties en bedrijven en zich gecommitteerd aan
het voorkomen en bestrijden van armoede en schulden
in Apeldoorn. Apeldoorn Financieel Fit was als
netwerkplatform van de grond! Als rechtspersoon is op 6
mei 2019 de Stichting Apeldoorn Financieel Fit
opgericht.
Na de aftrap door wethouder Sandmann en de officiële
ondertekening, konden alle aanwezigen input geven aan
de plannen van onze 4 werkgroepen: jongeren, zzp-ers,
werkgevers en huishoudens.

In de loop van 2019 zijn deze plannen verder uitgewerkt en zijn ook al de eerste resultaten behaald.
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Jongeren
De werkgroep jongeren bestaat in elk geval uit:
- Schuldhulpmaatje,
- Rabobank,
- Gemeente Apeldoorn
- Stimenz (kartrekker)
Inmiddels zijn ook het ROC Aventus, Don Bosco en het CJG
aangehaakt.
Erwin Vroom van Stimenz is trekker van de werkgroep
jongeren: “De focus ligt in eerste instantie op het in kaart krijgen van wat er al is in Apeldoorn.
Vervolgens willen we de focus gaan leggen op preventie en eerste hulp bij schulden.”

Gastlessen voor groep 8-ers
Als een van de belangrijkste wapenfeiten voor 2019 heeft de
werkgroep jongeren een boost gegeven aan het voorlichten
van jongeren op scholen?
Hiertoe is in samenwerking met het CJG een gastles over
geldzaken ontwikkeld. Deze gastles wordt toegevoegd aan
de gastlessen menukaart die elk nieuw schooljaar door het
CJG aan alle basisscholen in Apeldoorn wordt aangeboden.
Hackathon
Aventus heeft in november een Hackaton gehouden met een
rol voor werkgroep jongeren. Een Hackathon is een
snelkookpan waarin in twee dagen door opdrachtgevers een
vraagstuk wordt aangedragen en studenten het vraagstuk
uitdiepen en oplossingen aandragen.
Werkgroep jongeren was opdrachtgever en heeft de studenten
gevraagd met oplossingen te komen hoe schulden bij jongeren
voorkomen kunnen worden. We waren verrast over de
uitkomsten. Mooie input van de jongeren zelf voor ons plan
van 2020.

Sociale kaart
Ook heeft de werkgroep de afgelopen tijd hard gewerkt aan het in kaart brengen van alle
Apeldoornse organisaties die zich bezighouden met jongeren. Zoals verwacht is die groep groot. Er is
een digitale sociale kaart ontwikkeld zodat er een actueel overzicht is van het aanbod in Apeldoorn.
Een mooi startpunt om vervolgens verbindingen te gaan maken.
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Hulpfondsen voor jongeren
In 2019 heeft de werkgroep alle fondsen in beeld gebracht waar jongeren financiele steun kunnen
krijgen. Heeft een jongere geen geld voor een net pak om te solliciteren of heeft hij een bepaalde
cursus nodig om net die ene goede stap te zetten richting werk of opleiding, er zijn heel veel fondsen
die jongeren ondersteunen. Belangrijk voor professionals die jongeren helpen is te weten hoe ze die
fondsen kunnen vinden. Met het overzicht van werkgroep jongeren is het overzicht enorm
toegenomen. Binnenkort verschijnt het overzicht op de website van AFF.

ZZP-ers en werkgevers
De werkgroep zzp-ers / kleine ondernemers en
werkgevers is begonnen met twee deelnemers:
Over Rood en Foenix. Inmiddels zijn aangesloten:
VNO/NCW, BKA (Bedrijvenkring Apeldoorn),
DROS.
De werkgroep wil aansluiten bij bestaande ZZPnetwerken en daar goede voorlichting geven. Er
bleek vooral behoefte aan een laagdrempelige
plek voor kleine en middelgrote ondernemers om
terecht te kunnen met vragen over geld.

Ondernemersloket geopend bij Ondernemershuis
Hans Dijk, vestigingsmanager van Over Rood en trekker van de werkgroep ZZP-ers en ondernemers:
“Er is veel werk aan de winkel. ZZP-ers en ondernemers willen niks liever dan hun eigen sores
oplossen. Vroeg aan de bel trekken past daar eigenlijk niet bij.”
Op 19 maart zijn samen met BKA (Bedrijvenkring Apeldoorn), VNO-NCW Midden, Cleantech Regio en
de gemeente Apeldoorn de deuren van het Ondernemershuis geopend. Apeldoornse ondernemers
en overheidsinstellingen staan hier ondernemers te woord met vragen rondom onder andere
financiën, marketing, sales en juridische zaken.
Vanaf 1 september is het ondernemersloket hier geopend. Samen met o.a. Over Rood kunnen kleine
ondernemers en zelfstandigen terecht voor al hun vragen over schulden, administratie, financiën,
bedrijfsvoering en voor ondersteuning op dit gebied. Over Rood is een landelijke,
vrijwilligersorganisatie die kleine zelfstandigen met problematische schulden ondersteund. Het doel
is om ondernemers in zwaar weer te ondersteunen op het gebied van administratie, financiën en
bedrijfsvoering. Hiermee wordt hulp geboden om tot een goede afronding te komen of juist een
doorstart mogelijk te maken.
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Inzet werkgevers
Het betrekken van (grote) werkgevers in Apeldoorn kwam wat moeizaam op gang, maar inmiddels is
DROS Schoonmaakdiensten als eerste grotere werkgever aangehaakt. Zij gaan een pilot draaien met
spreekuren op de werkvloer.
De geplande bijeenkomst over financieel fitte werknemers, in samenwerking met VNO NCW
Midden, de Bedrijvenkring Apeldoorn en Helden van de Wil, o.a. initiatiefnemer van de Fikks app, is
gepland voor het voorjaar van 2020.

Huishoudens
Aan de werkgroep huishoudens nemen deel:
- MEE Veluwe
- de Diaconie van de Protestantse Gemeente Apeldoorn (PGA)
- de samenwerkende Woningcorporaties
- Gemeente Apeldoorn
- Stimenz
- de samenwerkende vrijwilligersorganisaties (Schuldhulpmaatje, Humanitas en De Kap)
Inmiddels zijn daar aan toegevoegd: de Voedselbank, de Wmo en VWI-adviesraden, het CJG,
s’Heerenloo en de lokale alliantie Financieel Veilig Ouder worden.
Voor 2019 had de werkgroep zich hoofdzakelijk drie doelen gesteld: onderzoek te doen naar de
mogelijkheden om de Voorzieningenwijzer in te zetten, in te zetten op het netwerk van
Apeldoorners die potentieel risico lopen op schulden en het bereiken van tenminste 250
Apeldoorners via de woningcorporaties.

Voorzieningenwijzer
Op basis van goede ervaringen met een pilot in de gemeente Brummen, wilden
de samenwerkende woningcorporaties graag een pilot met de
Voorzieningenwijzer in de gemeente Apeldoorn voortzetten. Ook als
Apeldoorn Financieel Fit hebben we gekeken of we hier ons steentje aan
konden bijdragen. We hebben een presentatie gekregen van de
Voorzieningenwijzer en zijn met elkaar daarover in gesprek gegaan. Helaas was
op het op korte termijn niet haalbaar om vanuit Apeldoorn Financieel Fit deze
pilot te financieren. Inmiddels is bekend dat de corporaties in bilateraal overleg
met de gemeente een pilot Voorzieningenwijzer hebben opgenomen in de prestatieafspraken.
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Signalenkaart
Om problemen zo vroeg mogelijk te signaleren is
in samenwerking met de lokale partners een
signalenkaart ontwikkeld, bedoeld voor het
netwerk van mensen met een verhoogd risico op
armoede of schulden.
Deze signalenkaart is op 17 oktober
gepresenteerd aan een breed gezelschap van
professionals en vrijwilligers uit allerlei sectoren,
zoals onderwijs, wijkagenten, thuiszorg,
maatschappelijk werk, etc. Ook is een interactieve
workshop gehouden waarin deelnemers zijn
meegenomen in de beleving van armoede, door
zelf aan de slag te gaan met praktijkvoorbeelden.
De reacties waren overweldigend positief.
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Financiën
Verslagjaar 2019 Apeldoorn Financieel Fit

Staat van baten en lasten
Verslagjaar
Baten

€

11.666

Lasten
Personeelskosten

€

1.936

Activiteitenkosten

€

1.041

PR en communicatie

€

695

Overige kosten

€

300

Bedrijfsresultaat

€

Financiële baten en lasten

7.695

€

-85
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Resultaat

€

7.610
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BALANS
Activa
Debiteuren

€

Liquide middelen

250

€

8.445

€

8.695

Eigen vermogen

€

7.610

Crediteuren

€

1.085

€

8.695

Passiva
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OVERZICHT DEELNEMERS 2019
Organisatie

Bijdrage

1

VSW (wooncorporaties)

€ 1.782,00

2

Economische Alliantie

3

De Kap

€ 250,00

4

Humanitas

€ 250,00

5

Gemeente Apeldoorn

€ 2.500,00

6

s Heeren Loo

€ 250,00

7

CJG

€ 250,00

8

MEE

€ 250,00

9

Foenix

€ 250,00

10

Stimenz

€ 500,00

11

Don Bosco

€ 250,00

12

Schuldhulpmaatje

€ 250,00

13

Rabobank

€ 2.500,00

14

Aventus

€ 500,00

15

Rabobank

€ 690,00

16

Rabobank

€ 828,67
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14

Rabobank 115 jaar

€ 115,00

15

Protestantse gemeenten Apeldoorn

€ 250,00

16

Over Rood

€

Totaal

€ 11.666

-
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Wordt vervolgd
Helaas hebben we door gebrek aan financiering in 2019 afscheid moeten nemen van onze
kwartiermaker. Een aantal voornemens hebben mede daardoor vertraging opgelopen. Toch kijken
we terug op een succesvol eerste jaar, waarin met beperkte middelen en inzet toch veel is bereikt.
Ook in 2020 gaan we door op de ingeslagen weg. We verwachten de eerste resultaten te zien van
ontwikkelingen die in 2019 in gang gezet zijn en hopen weer nieuwe ideeën op te pakken en nieuwe
deelnemers te verwelkomen.
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