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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.
Niet lang daarna legde het coronavirus en de daarbij behorende maatregelen het
sociale leven stil. Daardoor was 2020 een bijzonder jaar, maar ook 2021 stond
helaas nagenoeg volledig in het teken van corona. Elkaar ontmoeten als netwerk
werd lastiger en bijeenkomsten organiseren zoals we dat in 2019 enkele keren zo
succesvol hadden gedaan, ging nagenoeg niet meer.
Kortom, na 2020 was ook 2021 voor ons géén succesjaar. Maar desondanks
hebben we niet stilgezeten. Gelukkig kon ook in 2021 een enkele bijeenkomst wél
doorgaan en waren we inmiddels aardig bedreven geraakt in het elkaar
ontmoeten via de digitale weg.

Aansluiting bij Moedige Dialoog
Nederland
2021 was voor Apeldoorn Financieel Fit het jaar van de
aansluiting bij Moedige Dialoog Nederland.
Ons netwerk heeft zich aangesloten bij de landelijke
koepelorganisatie 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.
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Huishoudens
Campagne geldzorgen gemeenten
Ook in 2021 is door de werkgroep huishoudens weer een flyercampagne
gehouden om mensen te wijzen op de risico’s van schulden en waar men terecht
kan voor hulp. Daarbij is aangesloten bij de plannen van de gemeente voor een
daaropvolgende grootschalige crossmediale (online en offline) campagne. Er zijn
ideeën opgehaald en uitgewisseld en de verschillende deelnemers aan de
werkgroep spraken af de campagne via hun eigen kanalen te versterken en de
kennis en kunde van het netwerk in te zetten om van de campagne een nog
groter succes te maken.

Najaarsbijeenkomst: boekje met bespaartips
Na de zomer kwam de werkgroep opnieuw bijeen, mede naar aanleiding van een
aantal wisselingen in samenstelling bij een aantal deelnemers. Er werd opnieuw
kennisgemaakt en ideeën uitgewisseld, waaronder het idee om samen te werken
aan een lokaal (fysiek of digitaal) boekje met bespaartips en advies waar men
terecht kan voor hulp.

Input kadernota maatschappelijke ontwikkeling
Als netwerk hebben wij als collectief input mogen leveren op de kadernota
maatschappelijke ontwikkeling 2022-2030 van de gemeente. Deze kadernota is
de belangrijkste richtlijn voor het gemeentelijk beleid op - ondere andere - het
gebied van armoede voor de komende jaren.

Werkgevers en werknemers
Geldzorgen de baas
Op 28 oktober 2021 hield de werkgroep werkgevers een bijeenkomst onder de
noemer “Geldzorgen de baas”. Tijdens dit Moedige Dialoog Café is stilgestaan bij
waarom het als werkgever loont om aan de slag te gaan met de financiële fitheid
van werknemers en hoe met een beperkte investering en een heldere aanpak
financiële problemen voor werknemers voorkomen kunnen worden en hoe
daarmee ook de kosten voor de werkgever kunnen worden verlaagd.
Ook is een kennissessie voor zzp-ers en kleine ondernemers georganiseerd en zijn
werkgevers geïnformeerd over hulp aan medewerkers met schulden (via Factor
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Werk). Daarnaast is via de Bedrijvenkring Apeldoorn (BKA) contact gelegd met
Apeldoornse serviceclubs om daar in de loop van 2022 te mogen vertellen over
onze gezamenlijke ambitie om armoede in Apeldoorn terug te dringen.

Online sessie ZZP-ers en ondernemers in zwaar weer
We organiseerden een digitale sessie om professionals die hulp bieden aan
ZZP-ers en ondernemers in zwaar weer met elkaar kennis te laten maken. Het
doel was een beter beeld hebben bij wat er gedaan wordt en elkaar beter te
kunnen vinden.
Over Rood, de gemeente Apeldoorn, Rabobank, Moedige Dialoog Apeldoorn, Tim
Koldenhof, Qredits Microfinanciering en stichting Leergeld namen deel. De sessie
bracht een uitwisseling van informatie en inzicht in ieders mogelijkheden (en
onmogelijkheden) om ondernemers en ZZP-ers te steunen.

Nieuwe partners
Ookal zijn er weinig activiteiten in 2021, toch lukt het om nieuwe partners aan te
haken. Zo zijn in 2021 Daska Consultants en Jobhulpmaatje bij onze
netwerkorganisatie aangesloten. Ook de Rabobank heeft zich als landelijke
partner van Moedige Dialoog gecommitteerd aan een verhoogde lokale inzet
(waaronder bestuurlijk) en financiering. Zo draagt de lokale Rabobank zorg voor
de landelijke afdracht aan Moedige Dialoog Nederland. Wij zijn hier
vanzelfsprekend erg blij mee.

Jongeren
Vanuit de werkgroep jongeren is in 2021 vooral gewerkt aan het beter aansluiten
bij materiaal en programma’s die door Nibud, Moneyfit en Moneyways zijn
ontwikkeld, in samenwerking met o.a. Don Bosco, Rabobank het Centrum voor
Jeugd en Gezin, Stimenz, Humanitas en Schuldhulpmaatje.

Herstructurering werkgroepen
Elkaar beter vinden en verbeteren kruisbestuiving
Voor 2022 is het voornemen om de huidige structuur en indeling van
werkgroepen (huishoudens/jeugd/werkgevers) nog eens tegen het licht te
houden om te zo te voorkomen we dat vooral de mensen die elkaar al kennen
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elkaar tegenkomen en met elkaar aan de slag gaan. In de loop van 2022 willen we
hier verder mee aan de slag.

Aanzet tot kwartiermaker in 2022
Ook is eind 2021 besloten om gezien de groei aan deelnemers en financiële
ruimte, én het vooruitzicht op verdere versoepelingen van de coronamaatregelen
toch opnieuw te kijken naar de inzet van een kwartiermaker voor 4 tot 8 uur
week. Dit hangt ook samen met het gewenste ambitieniveau voor de komende
jaren. De doelen in het oorspronkelijke armoedepact zijn weliswaar groot, maar
het ambitieplan is behapbaar mits er voldoende mensen zijn die de uitvoering ter
hand nemen en in tussentijds ontstane ‘vacatures’ in het netwerk wordt voorzien.

Géén bijdrage 2021 gevraagd
Onze netwerkorganisatie is er één zonder enig winstoogmerk. De middelen die
deelnemende partners inbrengen zijn sec bedoeld om de gezamenlijke
activiteiten te bekostigen.
Doordat wij in 2020 al weinig activiteiten hebben kunnen ondernemen was het
eigen vermogen van onze stichting gegroeid naar +/- €6.500. Omdat óók in 2021
weinig activiteiten gepland stonden en er geen kosten waren voor een
kwartiermaker hebben wij in goed overleg besloten voor dat jaar géén bijdrage
van onze partners te vragen. De bijdrage aan Moedige Dialoog Nederland liep wel
door.
Voor 2022 is de verwachting dat we opnieuw activiteiten zullen kunnen
organiseren, én hebben wij als netwerk de wens uitgesproken opnieuw een
kwartiermaker aan te stellen. Dit zal ook betekenen dat er opnieuw een financiële
bijdrage van de deelnemers gevraagd wordt.
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Financiën
Verslagjaar 2021
Stichting Apeldoorn Financieel Fit

Staat van baten en lasten

Baten

0

Lasten
Personeelskosten

€

-

Activiteitenkosten

€

0

PR en communicatie

€

218

Overige kosten (deelname MD
Nederland)

€

3.630

Bedrijfsresultaat

€

-3.848

Financiële baten en lasten

€

-161

Resultaat

€

-4.009
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Balans

2021

2020

Activa
Liquide middelen

€

5.601

€ 9.110

Debiteuren

€

-

€ 500

€

5.601

€ 9.610

€

5.601

€ 9.610

€

5.601

€ 9.610

€

-4.009

Passiva
Eigen vermogen
Crediteuren

Mutatie eigen vermogen
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