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Inleiding

In februari 2019 sloegen Apeldoornse maatschappelijke organisaties, gemeente
en bedrijven de handen in om gezamenlijk de strijd aan te gaan met armoede
onder onze inwoners. Er werd een armoedepact gesloten en werkgroepen gingen
aan de gang om huishoudens, jongeren en zzp-ers en werkgevers te helpen uit
de armoede te krijgen en te houden. Onder de naam Apeldoorn Financieel Fit
ging een netwerkorganisatie aan de slag, onder leiding van een stuurgroep en
een klein stichtingsbestuur als rechtspersoonlijk vehikel.

Later in datzelfde jaar bereikten ons de eerste berichten van een ernstig longvirus
dat was opgedoken in China waar nog geen vaccin of medicijn tegen bestand
was. De regio Wuhan ging op slot, later heel China, en intussen weten we hoe het
afliep: het virus waaide de wereld over en ook Nederland moest meermalen in
lockdown.

Na een vliegende start stond 2020 dan ook voor Apeldoorn Financieel Fit in het
teken van Covid-19. Elkaar ontmoeten als netwerk werd lastiger, deelnemende
organisaties werden de eerste maanden vooral op zichzelf geworpen en hadden
alle aandacht nodig om de eigen club draaiende te houden en aan te sluiten op
de nieuwe (digitale) werkelijkheid. Bijeenkomsten organiseren zoals we dat in
2019 enkele keren zo succesvol hadden gedaan, ging niet meer.

Kortom, 2020 was voor ons géén succesjaar. Maar desondanks hebben we niet
stilgezeten. Gelukkig kon een enkele bijeenkomst wél doorgaan en vond ook via
de digitale weg toch nog wat uitwisseling en afstemming plaats. In de volgende
hoofdstukken nemen we u kort mee in de wapenfeiten van dit bijzondere jaar.
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Bijeenkomst armoede onder jongeren
Steeds meer jongeren groeien op in armoede en de impact daarvan op hun
ontwikkeling en toekomstperspectief is niet gering. Financiële problemen leiden
vaak tot andere problemen en het valt niet mee om deze vicieuze cirkel te
doorbreken.

Daarom organiseerde onze werkgroep jongeren (bestaande uit o.a. Don Bosco,
Schuldhulpmaatje, Rabobank, Gemeente Apeldoorn, Stimenz, het ROC en het
Centrum voor Jeugd en Gezin) op dinsdag 3 maart nog een bijeenkomst over
armoede onder jongeren, vlak voordat Nederland voor het eerst in lockdown
ging.

Gijs Wanders, Nederlands journalist en schrijver van kinderboeken én een
ervaringsdeskundige jongere uit onze eigen gemeenten gingen met leden van
verschillende betrokken organisaties in gesprek over de specifieke uitdagingen
die jongeren. Professionals uit het werkveld, waaronder een jeugdagent,
schuldhulpverlening, het onderwijs en Stimulansz waren hierbij aanwezig.

Ook is het lespakket voor het voortgezet onderwijs (brugklassen) afgerond, met
als thema ‘Geldezel.’.

Voorbereiden op een boeggolf
Toen duidelijk werd dat de coronacrisis niet zomaar voorbij zou gaan, en we
langzaam maar zeker een beeld kregen van de gevolgen voor ons dagelijkse
leven, kwamen ook de eerste impactanalyses. De inschatting was dat met name
ZZP’ers en het MKP hard getroffen zouden worden. Faillissementen en ontslagen
konden niet worden uitgesloten. De horeca, de evenementenbranche,
uitzendkrachten en de detailhandel gingen pittige maanden tegemoet.

Vanuit onze betrokkenheid met zzp’ers en het mkb is steun verleend aan
overheidscampagnes en partners (zoals het bedrijfsleven en
vrijwilligersorganisaties) bij elkaar gebracht om waar mogelijk de druk te
verlichten. We deelden de corona-calculator van VNO-NCW en MKB-Nederland,
wezen onze leden op de mogelijkheid om hulp te krijgen bij het aanvragen van
regelingen zoals de TOZO of de TONK en gaven naamsbekendheid aan de hulp
die OverRood biedt.
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Huishoudens
Ook binnen de werkgroep huishoudens heeft men de impact van corona
gevoeld. Deelnemers als MEE Veluwe, de kerkelijke diaconie, woningcorporaties,
Stimenz, de Voedselbank en de vrijwilligersorganisaties zijn de eerste maanden
van deze crisis vooral op zichzelf geworpen. Hoe krijgen we alles georganiseerd?
Hoe houden we onze mensen vast, hoe zorgen we dat we onze ‘core-business’
draaiende houden? De aansluiting bij een netwerkorganisatie zoals de onze komt
dan - volkomen begrijpelijk - toch op een lager pitje te staan.

Desondanks konden we onze partners toch ondersteunen door hen te wijzen op
wat er wél door kon gaan, al dan niet door één van onze partners georganiseerd.
Zo werd een webinar georganiseerd rondom centenkwesties en is er gekeken
naar digitaliseren van het gesprek met onze inwoners, via beeldbellen en een
digitale wachtkamer. Ook de vrijwilligersorganisaties waren telefonisch goed
bereikbaar.

Het aantal (aan)meldingen voor hulp bleef ondanks deze inzet toch achter op de
verwachting. Dat blijft zorgwekkend en de vrees is dat veel mensen zich niet
melden, die wél geldzorgen hebben. De invoering van de nieuwe Wet
gemeentelijke schuldhulpverlening per 1 januari 2021 zal daar hopelijk
verandering in brengen. Ook de gemeentelijke campagnes, en het aansluiten bij
de Nationale Schuldhulproute en Geldfit zullen hopelijk meer mensen over de
streep trekken om hulp te zoeken.

Daarnaast zijn de gemeente, woningcorporaties en Stimenz een pilot gestart met
de Voorzieningenwijzer. Vijftig huurders kunnen financieel advies krijgen en
daarmee een hoop geld besparen. De Voorzieningenwijzer is onderdeel van
SchuldenlabNL en de Nederlandse Schuldhulproute.

Helaas was 2020 ook het jaar dat de lokale alliantie Financieel Veilig Ouder
worden na een snelle start een jaar eerder weer ophield te bestaan. De werkgroep
huishoudens kijkt hoe zij deze handschoen in de nabije toekomst zelf kunnen
oppakken.
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(afbeelding: coronavirus tijdlijn, Rijksoverheid)

17 september: herstart
Na de zomer van 2020 was Nederland weer even uit
lockdown. We organiseerden een ‘herstart’. Onder
leiding van Henk Veldman, Manager Particulieren bij de
Rabobank Noord Veluwe en bestuurder bij de Moedige
Dialoog Nederland dachten kartrekkers en deelnemers
van de werkgroepen na over de uitdagingen die voor
ons liggen.

De opbrengst:

1. Afmaken waar we mee begonnen zijn
2. “It’s all about network” …  uitbreiden en versterken

netwerken van bedrijven en organisaties, rondom
het thema ‘financiële zelfredzaamheid'

3. Online en offline campagne om de stap voor hulp te gaan nemen
4. Bij hulpvragen: de proactieve en persoonlijke overdracht als norm
5. Extra aandacht voor ZZP-ers in zwaar weer
6. Info, kennis en contacten financieel fitte werknemers
7. Geldezeltrend en fraude op voortgezet onderwijs
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8. Vroegsignalering, zorgen dat jongeren eerder hulp inschakelen
9. Agenderen Perspectieffonds
10. Alle fondsen waar jongeren of professionals voor jongeren geld kunnen

aanvragen die we hebben gevonden op website zetten

Enkele weken later zou er toch weer een (gedeeltelijke) lockdown worden
afgekondigd.
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ZZP’ers, werkgevers en werknemers

“We zien te vaak dat medewerkers loonbeslag krijgen en we
vermoeden dat veel medewerkers onvoldoende weten hoe ze hun
financiën op orde houden. We willen daar graag bij helpen. En dat
begint met een zo open mogelijk gesprek. Het taboe op geldzaken
is best groot.”

Vera Linskes, HR Manager
Mc Donalds Stedendriehoek

Op donderdag 24 september organiseerden wij samen met de BedrijvenKring
Apeldoorn (BKA) en VNO-NCW een ‘Webinar Financieel Fitte Werknemers’. Onder
leiding van Priscilla Trip kwamen diverse experts en ervaringsdeskundigen aan
het woord waaronder Clairette van der Lans, projectleider ‘Wijzer in geldzaken’
van het Ministerie van Financiën.

Één van de Apeldoorners werkgevers, de McDonald’s filialen in de stedendriehoek
zocht actief de samenwerking op met de Moedige Dialoog netwerken in
Deventer, Apeldoorn en Zutphen. Op alle vestigingen kregen managers en
teamleiders voorlichting en ook via de social media van het bedrijf werd een
campagne gelanceerd.

Apeldoorn Financieel Fit - Jaarverslag 2019
7



Financiën

Verslagjaar 2020
Stichting Apeldoorn Financieel Fit

Staat van baten en lasten

Baten 9.272

Lasten

Personeelskosten € -

Activiteitenkosten € 1.227

PR en communicatie € 2.260

Overige kosten € 3.630

Bedrijfsresultaat € 2.155

Financiële baten en lasten € -155

Resultaat € 2.000
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Balans 2020 2019

Activa

Liquide middelen € 9.110 €   8.445

Debiteuren € 500 € 250

€ 9.110 €   8.695

Passiva

Eigen vermogen € 9.610 €   7.610

Crediteuren €   1.085

€ 9.610 €   8.695

Mutatie eigen vermogen € 2.000
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OVERZICHT DEELNEMERS 2020

Organisatie Bijdrage

1 VSW (wooncorporaties) €   1.500

2 De Kap €       250

3 Gemeente Apeldoorn €   2.500

4 CJG €       250

5 Foenix €       250

6 Stimenz €       500

7 Don Bosco €       250

8 Schuldhulpmaatje €       250

9 Rabobank €   2.500

10 Rabobank clubsupport €       273

11 Aventus €       500

12 MEE €       250

Totaal €   9.273
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Naamswijziging
Per 1 januari 2021 heten we Moedige Dialoog Apeldoorn.
Ons netwerk heeft zich aangesloten bij de Moedige Dialoog
Nederland. Daarmee zijn we 1 van de 20 lokale netwerken
die zich inzet voor financiële zelfredzaamheid. Samen delen
we kennis en tools en kunnen we veel van elkaar leren. We
bouwen netwerken waarin bedrijven, overheden, onderwijs
en maatschappelijke organisaties gelijkwaardig
samenwerken om armoede, schulden en geldstress aan te pakken. We leggen
met elkaar een fundament voor een duurzaam ecosysteem als basis voor
programma’s en instrumenten om maximaal impact te realiseren. We zorgen dat
diverse organisaties elkaar vinden vanuit hun lokale betrokkenheid en motivatie
om de eigen regio vitaal te maken.
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