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Anoniem

Platform Armoedevrij Winterswijk

Ik gebruik even mijn nick-name, want ik 
vind het lastig om met mijn eigen naam 
over mijn armoede te vertellen. Maar 
geweldig initiatief dat Platform. Armoede 
komt veel vaker voor dan je denkt. En 
zorgt vaak voor enorme problemen. Ik 
weet er helaas zelf alles van  

3 februari

We willen graag ook de ‘verhalen’ 
achter armoede laten horen. 
Mogen we je daar eens voor 
benaderen? Zet ‘m op.

Jaarverslag 2021
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Voorwoord 
Samendoen wat wél kan
Het was een jaar waarin we vol ambities gestart zijn. 
In november 2020 is het Platform officieel van start gegaan 
in een periode waarin Corona en alle maatregelen onze 
ambities behoorlijk op de proef hebben gesteld. Laat staan 
voor die inwoners waar wij ons voor in zetten. 

En toch bracht dit jaar ook veel moois en veel omdenken: 
hoe kunnen we er toch zijn voor onze inwoners? We hebben 
samen gekeken naar wat wél kan. Zo hebben we verschillende 
activiteiten georganiseerd, uitgevoerd en hebben wij ook zelf 
de handen uit de mouwen gestoken. Als het even kon, kwamen 
we bij elkaar. Al met al was het een jaar waarin wij naast veel 
digitaal gelukkig ook veel live contact konden maken.

Meer verbinding en samenwerking
De Vrijwillige Adviesraad (VAR) is dit jaar verschillende keren 
bij elkaar gekomen, eerst online en later ook live. Zo konden 
wij toch werk maken van de verbinding zoeken en nauwer 
samenwerken. 

Het jaar 2021 is met recht een uitdagend jaar geweest. 
We hebben gezien hoe flexibel en creatief we zijn. We hebben 
het Volwassenfonds omarmd en zijn begonnen met het 
opzetten en onderhouden van het netwerk waar wij 
als Platform voor staan. In 2022 blijven wij binnen onze 
mogelijkheden mensen zien, horen, uitdagen en helpen!
 

“Armoede is een grote 
 maatschappelijke 

uitdaging. Het is de 
verantwoor de lijkheid 
van iedereen om jezelf 

en je naasten op dit 
thema uit te dagen, 
bij te dragen en te 
ondersteunen.

”

Scan of klik voor 
animatiefilmpje

Maikel Stolte
Voorzitter Platform Armoedevrij Winterswijk

https://www.youtube.com/watch?v=upQsHqeKU2I&t=2s
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Armoede en schulden in winterswijk
Het Platform hanteert een brede definitie van armoede. Armoede wordt om praktische redenen vaak 
afgebakend op basis van het inkomen. Armoede is echter breder dan alleen inkomensachterstelling. Het 
kan ook samengaan met andere ongunstige levensomstandigheden. Hieronder lees je daar meer over. 

Armoede is een complex samenspel van achterstanden die elkaar onderling versterken en een kloof slaan 
met de rest van de samenleving. Het gaat om achterstanden in gezondheid, werken, wonen, opleiding, 
sociale vaardigheden, maatschappelijke deelname en vrijetijdsbesteding.

Armoede kan een persoon beperken in zijn lichamelijke en geestelijke welbevinden. Bovendien kan het 
leiden tot sociale uitsluiting. Het hanteren van de brede definitie komt ook tot uitdrukking in de benadering 
die armoede en schulden krijgen in de samenwerking tussen de Vrijwillige Adviesraad (VAR) en het Platform.

One size doesn’t fit all
De doelgroep waar wij ons op richten is niet homogeen. De oorzaken en aard van de problematiek 
verschillen van persoon tot persoon. Daarom pleiten wij voor maatwerk. Ook vanuit de gedachte dat dit 
meer zoden aan de dijk zet dan generiek, eenvormig beleid. 

In Winterswijk heeft 4,5% van de huishoudens te maken met een minimuminkomen. Dat is ongeveer het 
bijstandsniveau. 40 op de 1000 inwoners van 18 jaar en ouder hebben een bijstandsuitkering is. Dit is 
4% van het totaal aantal volwassenen. Het aantal bijstandsgerelateerde uitkeringen vanaf 66 jaar is in de 
afgelopen jaren gestegen tot zo’n 10%. 

Armoede op de kaart
In 2021 hebben wij de nodige aandacht gevraagd voor het onderwerp. En uit bovenstaande cijfers blijkt 
dat we nog lang niet klaar zijn, misschien wel nooit. De schuldenproblematiek staat op de kaart. Vanuit 
verschillende organisaties, de gemeente en persoonlijke betrokkenheid van inwoners wordt met diverse 
initiatieven en (beleids)ontwikkelingen invulling gegeven aan het tegengaan van armoede. En met 
ondersteuning aan inwoners om (weer) regie te krijgen op hun situatie.

Gemeente

Platform Armoedevrij Winterswijk

Mooi dat er weer meer kan de laatste tijd. We zagen jullie 
flyer over 1565 Winterswijkse huishouden die van een 
minimuminkomen moeten rondkomen. Hopelijk creëren jullie 
hiermee opbouwende gesprekken over dit complexe onderwerp. 
#krachtenbundelen  

29 september

Absoluut. Het is zeker een onderwerp 
dat aandacht en samenwerking 
verdient. Flyeren jullie mee?  
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Taboe doorbreken

Het voorkomen van schulden doe je niet ‘even’. Er rust veel 
taboe/schaamte op het thema. Degenen die met schulden te 
maken hebben, komen er niet zomaar voor uit. Dat vraagt om 
een omgeving waarin begrip gecreëerd wordt. Dat doen wij 
door schulden en armoede bespreekbaar te maken. Wij vragen 
aandacht voor de problematiek en gaan het gesprek aan. 

Onze samenwerkingspartners zetten wij in hun kracht en vragen 
wij om bij te dragen door hun activiteiten in te zetten. Hiermee 
willen we voorkomen dat inwoners met schulden te maken 
krijgen. En als inwoners met schulden te kampen hebben, 
willen we dat zij geholpen worden (zo zelfstandig mogelijk) 
deze schulden het hoofd te bieden. In dit kader wordt ook 
ingezet op de relatie met externe partijen/instanties om de 
doelgroep heen. Deze hebben soms eerder zicht op bestaande 
of dreigende problemen.

Bij taboe doorbreken past ook onze aandacht voor (het 
wegnemen van) oorzaken van armoede en schulden. Dat vraagt 
om het al eerder genoemde verbinden van de verschillende 
onderdelen van de cirkel van armoede. De aanpak van armoede 
en schulden wordt daarom ingebed in de samenwerking tussen 
de VAR-leden.

Drie
pijlers

Het afgelopen jaar werkten we 
op basis van drie pijlers. We 

wilden het taboe rond armoede 
doorbreken, het systeem waar 
mensen mee te maken hebben 
versimpelen en armoede onder 
kinderen tegengaan. Hieronder 

meer informatie per pijler. 
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Doe jij mee? 
Elk kind moet mee kunnen doen en zijn/haar 
talenten kunnen ontwikkelen. Daarom zijn we in 
2021 gestart met de voorbereidingen voor ‘Doe 
jij mee?’ Dit is een gerichte interventie waarbij 
we kinderen bereiken, die nu niet deelnemen 
aan sport- en/of culturele activiteiten. Via 
een enquête op school achterhalen we welke 
kinderen niet deelnemen aan sport- en/of 
culturele activiteiten. Deze kinderen worden 
besproken via de leerkracht. Als er drempels 
zijn, die we kunnen wegnemen, pakken de 
buurt-, sport- en cultuurcoaches van Actief 
Winterswijk dit op. In 2022 verwachten we de 
eerste resultaten van ‘Doe jij mee?’. 

2
PIJLER

3
PIJLER

Systeem versimpelen
Jeugd-, kind- en 
generatiearmoede

We werken aan het eenvoudiger maken van het 
systeem. Veel organisaties bieden ondersteuning als 
de nood hoog is. Maar de bereikbaarheid van deze 
hulp en de informatie hierover kan veel beter. Zeker 
in Winterswijk kunnen we het makkelijker maken. 
We willen ook steeds sneller contact hebben met 
mensen. Hoe eerder mensen een vraag kunnen 
stellen als een probleem nog klein is, hoe beter 
je de situatie kunt oplossen. Dit doen we door 
nauw contact te onderhouden met inwoners en 
verschillende organisaties. Bij het versimpelen van 
het systeem hebben we drie hoofdonderwerpen 
gekozen: 
1.  Simpele taal: brieven en websites (zeker van 

de overheid) moeten goed te begrijpen zijn 
voor iedereen. Voorzieningen zijn makkelijk te 
vinden.

2.  Hulp- en dienstverleners moeten naast 
de klant staan: de mens en zijn verhaal is 
belangrijk, het systeem en de regels zijn niet 
leidend.

3.  Er is één toegang voor voorzieningen: nu zijn er 
veel voorzieningen die ieder apart bereikbaar 
zijn. Dit kunnen we simpeler organiseren.

Wij verlagen de drempel en zorgen voor 
educatie en voorlichting. Signalen over kind- en 
generatiearmoede pakken we snel op. En we creëren 
een passend aanbod waarmee kinderen en jongeren 
hun talenten kunnen ontwikkelen en mee kunnen 
doen.

Platform Armoedevrij Winterswijk

Jasmein

Hoe loopt het met de non-food 
pakketten, Jasmein?

28 november

Nou, boven verwachting. We gaan 
die 100 pakketten met gemak 
halen, hoor  
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Acties en activiteiten  
het jaar begint online
Januari 2021. Het Platform is net gestart en heel Nederland zit op slot: Lockdown. Hoe gaan wij ons 
voorstellen? Dat hebben we in de eerste maanden vooral online gedaan. En op het moment dat het weer 
kon, zijn we live gegaan. In dit hoofdstuk een overzicht van onze zichtbaarheid.

Bestuur is Present
Eind september hebben bestuursleden 
zich ingezet voor een alleenstaande 
moeder. De moeder wilde graag haar 
huis en tuin opknappen. Dat lukte haar 
alleen niet. Als vrijwilligers konden 
wij een steun in de rug zijn en impact 
hebben. De organisator van deze 
actie was Stichting Present. Een mooi 
voorbeeld van samenwerken en 
verbinden.

Dag tegen de Armoede
In het kader van Internationale dag 
tegen armoede organiseerde het 
Platform op 16 oktober een poster- 
en flyercampagne in het centrum 
van Winterswijk. Op deze zaterdag 
deelden vertegenwoordigers van verschillende partijen (vanuit de VAR) 
en bestuursleden van het Platform flyers uit in het centrum van Winterswijk. Hiermee konden we het 
gesprek aangaan over het thema Armoede. Weten mensen dat er armoede bestaat onder medebewoners? 
Maken zij dit wel eens bespreekbaar in hun netwerk? Wie overkomt dit? Wat zou er nodig zijn? Is bekend 
dat er nog een taboe op dit thema rust? Etc.

Naast de waardevolle gesprekken en het vergroten van de naamsbekendheid heeft de flyercampagne ook 
de vervolgactie van Jasmein opgeleverd. Zie ook kopje Burgerinitiatief.

Wist u dat: 
1565 van alle Winterswijkse huishoudens leeft van 

minimum inkomen 
bron: Armoedemonitor

mede mogelijk door:
Platform Armoedevrij Winterswijk ABH City

www.platformarmoedevrijwinterswijk.nl - platformarmoedevrijwinterswijk@gmail.com
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Burgerinitiatief verdient navolging
Het burgerinitiatief van Jasmein is 
gerealiseerd. Haar idee om 100 non-food 
pakketten te schenken aan cliënten van 
de Voedselbank is uitgegroeid tot een 
groot succes. Niet alleen cliënten van de 
Voedselbank ontvingen een pakket, maar 
ook klanten van Stichting Minimanna.

Jasmein heeft de publiciteit gezocht met 
haar idee. Naar aanleiding van het artikel 
in het Achterhoeks Nieuws doneerden 
ondernemers en inwoners genereus. In 
totaal is er ruim €7.000 opgehaald. Hierdoor 
konden er meer dan de beoogde pakketten 
uitgedeeld worden. Het uitdelen van de 
pakketten gebeurde op 13 januari 2022. 

Volwassenenfonds
Naar aanleiding van signalen dat 
volwassenen in Winterswijk die het 
financieel zwaar hebben, moeite hebben 
om deel te nemen aan sport- of culturele 
activiteiten, is het Volwassenenfonds gestart. In 2021 kwamen de eerste aanmeldingen via het 
Platform bij de Post binnen. Regelmatig is er contact geweest met medewerkers van de Post 
om invulling te geven aan het fonds. Dit leidde tot 7 aanvragen, waarvan er 4 zijn gestart met 
sportactiviteiten. De overige 3 aanvragen kregen een positief advies, maar zijn i.v.m. Corona 
nog niet gestart.

Vanuit het Platform hebben wij ons ingezet om het Volwassenfonds in werking te krijgen. 
Vervolgens is er, mede door input vanuit de Vrijwillige Adviesraad, gekeken hoe we het 
fonds konden laten aansluiten bij 
de best mogelijke organisatie. Dit 
om te voorkomen dat er weer een 
loket bij komt. In februari 2022 is het 
Volwassenenfonds ondergebracht bij het 
Sociaal Steunpunt/Noodfonds.

Nieuwe flyer en praatplaat
In 2021 is de nieuwe flyer ‘Samen 
doorbreken we armoede’ gemaakt. 
Een coproductie tussen de gemeente 
en het Platform. De flyer is bedoeld 
om met elkaar het gesprek te hebben 
over armoede en om het Platform te 
presenteren.
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Organisatie X

Platform Armoedevrij Winterswijk

Wat tof dat er nu eindelijk een Platform is 
dat aan de slag gaat met armoede in onze 
mooie gemeente. Hard nodig. Succes  

3 april

Ja, we hebben er zin in. Samen met jou 
en vele anderen maken we Winterswijk 
armoedevrij. Fikse uitdaging, maar daar 
gaan we voor. Tnx alvast voor jullie inzet  

Vrijwillige Adviesraad
We willen graag korte lijnen met de organisaties die werken voor inwoners in armoede en met schulden. 
Het Platform heeft daarvoor organisaties bereid gevonden deel te nemen aan de Vrijwillige Adviesraad 
(VAR). Hierin zijn zo veel mogelijk organisaties die zich bezighouden met dit thema vertegenwoordigd. 

Het Platform fungeert als een netwerkorganisatie, 
waarbij verbindingen worden gelegd tussen de 
verschillende organisaties. Hiermee willen we 
versnipperingen in het aanbod tegengaan en 
zorgen dat inwoners goed worden geholpen. 
We zetten in op onderlinge kennismaking en 
kennisdeling. Om zo het aanbod beter op elkaar 
af te stemmen en te stroomlijnen. Organisaties 
moeten elkaar makkelijk vinden. 

Onze wens is om een ‘community’ te bouwen 
rondom armoede. Dit krijgt vorm met de VAR. 
In de VAR zijn de organisaties en initiatieven 
vertegenwoordigd, die werken voor/met 
inwoners in armoede. De community wordt 
gedragen door de Winterswijkse samenleving. 
Armoedebestrijders worden met elkaar verbonden 
en aan de behoeften van inwoners gekoppeld. 
Het Platform fungeert hierbij als bruggenbouwer. 
Organisaties kunnen zich bij ons aanmelden of 
worden hiervoor benaderd.

De leden van de Vrijwillige Adviesraad:

Wat
doe jij?
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Bestuur & financiën
Er zijn veel (vrijwilligers)organisaties actief in Winterswijk. Organisaties die zich inzetten voor mensen 
in armoede. Elke organisatie heeft zijn eigen specialisme. Van hulp bij het invullen van formulieren en 
ondersteuning bij de financiële administratie tot het uitdelen van voedselpakketten en het verstrekken van 
kleding. Het Platform Armoedevrij Winterswijk brengt meer verbinding aan tussen al deze waardevolle 
organisaties. We bundelen de verschillende krachten. En zetten daar gezamenlijk onze schouders onder. 

Het Platform Armoedevrij Winterswijk is een stichting, gevestigd in Winterswijk en geregistreerd bij de KvK 
onder nummer 80747000.

Bestuur
Bestuursleden zijn onbezoldigd bestuurslid. De vertegenwoordiger van de gemeente is vanuit zijn functie aan 
het bestuur gelieerd. Het bestuur bestaat uit:

• Voorzitter : Maikel Stolte
• Secretaris : Marloes Mulder
• Penningmeester : Helma de Graaff
• Algemeen bestuurslid : Jan Knuivers
• Algemeen bestuurslid : Guido de Vries
• Algemeen bestuurslid : Ron Dorland

Financiën
Het jaar 2021 is het eerste volledige boekjaar van het Platform. In de financiële verantwoording zijn ook 
de laatste maanden van 2020 (november en december) meegenomen. Dat maakt dat de verantwoording 
eenmalig over 14 maanden gaat. 

Platform Armoedevrij Winterswijk krijgt vooralsnog een bijdrage van de gemeente Winterswijk. In 2022 
worden stappen gezet om over te gaan naar een subsidierelatie met de gemeente. De financiële positie van 
het Platform is gezond.

Neem voor meer informatie over de financiën contact op met de penningmeester.

Van links naar rechts: Helma de Graaff,  
Guido de Vries, Maikel Stolte, 
Marloes Mulder, Jan Knuivers 

Scan of klik voor 
filmpje met bestuur

https://www.youtube.com/watch?v=dqby5BlyujM&t=17s


1 nieuw Platform 
In 2021 richtte een groep 
inwoners de stichting Platform 
Armoedevrij Winterswijk 
op. Voorzitter Maikel Stolte: 
“Het platform versterkt de 
samenwerking tussen alle 
organisaties, verenigingen en inwoners(groepen) 
die zich met armoede bezighouden. Met als doel 
de inwoner sneller te helpen. In 
onze adviesraad zitten een aantal 
relevante organisaties.” Scan QR-
code voor filmpje over Platform. 

1 op de 10 Winterswijkers leeft in armoede

Link naar Youtube-livestream

€ 37.354  
aan schulden | Vaak pas het begin
Inwoners melden zich vaak pas bij een forse schuld. 
Schaamte en onbekendheid met de verschillende 
regelingen spelen een grote rol. Met het nieuwe 
Vroeg-Eropaf-Team komen we sneller in contact 
met mensen die betalings-
achterstanden hebben en 
in de schulden dreigen te 
verdrinken. Hiermee wordt 
een grotere schuldenlast 
voorkomen.  Dit jaar zijn 
550 inwoners ‘vroeg-
gesignaleerd’. 

Samen maken we

Wat
doe jij?

In Winterswijk willen we dat iedereen 
mee kan doen. Als het om armoede 
gaat, hebben we een missie: een 
Armoedevrij Winterswijk in 2040. Deze 
ambitieuze uitdaging pakken we aan 
met maatschappelijke partners, zorg 
& welzijn, onderwijs, verenigingen, 
ondernemers en (groepen) inwoners. 
Op deze pagina een aantal resultaten 
dat we dit jaar samen behaalden.

15 december
De gevolgen van financiële problemen kunnen 
groot zijn. Het veroorzaakt schaamte, eenzaamheid, 
stress en depressies. En daarbovenop regelmatig 
een ongezondere levensstijl, verwaarlozing van de 
woonomgeving en minder kansen op een baan. 
Kinderen die in geldproblemen opgroeien, voelen 
zich vaker ongelukkig en doen het VAAK MINDER 
GOED op school. Genoeg redenen om samen te 
blijven werken aan een Armoedevrij Winterswijk. Op 
15 december organiseren we een online bijeenkomst 
waarin we terugkijken op wat we samen al hebben 
bereikt en blikken we vooruit op 2022 en verder.
•  Wanneer: woensdag 15 december van 19.30 tot 

20.30 uur
•  Waar: Youtube-livestream: scan QR-code
•  Wie: inwoners, ondernemers en professionals 

die willen bouwen aan een Winterswijk waar 
iedereen erbij hoort, meedoet en zich zinvol voelt

•  Toegang: helemaal gratis uiteraard 

Wat een mooi initiatief 
waarmee weer iets meer 

mensen mee kunnen doen

27 brieven vereenvoudigd
Onze brieven en formulieren zijn soms te moeilijk. 
Daar worden we nu op geattendeerd door een speciale 
werkgroep. Met eenvoudige brieven willen we ook 
bereiken dat mensen die van een paar euro per dag 

moeten rondkomen, 
meer zicht krijgen op de 
mogelijkheden. De eerste 
27 brieven zijn al aangepakt. 
Er staan er nog veel meer op 
de rol.

45 kinderen 
ontwikkelen hun 
talent
Een actie waarmee 
kinderen na school en 
onder begeleiding hun talenten kunnen ontwikkelen. 
Wethouder Elvira Schepers: “Geweldig hoe we i.s.m. 
basisscholen Kolibrie en de Bataaf de kinderen veel 
persoonlijke aandacht kunnen geven èn een gevarieerd 
aanbod van sport en spel, cultuur, educatie en sociale 
ontwikkeling. Hiermee bouwen we aan meer gelijke 
kansen.”

4650 mensen ontvingen een 
voedseltas | Koken uit de voedseltas
Samen met de Voedselbank organiseerden we ‘Koken uit de 
voedseltas’. Maar liefst 93 mensen prikten uiteindelijk een 
vorkje mee. “Fijn dat ik met producten van de Voedselbank 
voor geweldige inwoners mocht koken in het ’t Kreil. Lekker 
en gezellig. En bovenal veel uitwisseling van ervaringen en 
kennis over rondkomen met een zeer kleine beurs”, aldus 
wethouder Henk Jan Tannemaat.

mede mogelijk door:
Platform Armoedevrij Winterswijk 
ABH City PLATFORM

Armoedevrij Winterswijk

2 fondsen 
Sinds kort zijn er twee 
fondsen om armoede 
in Winterswijk te 
bestrijden. Allereerst 
het projectfonds dat 
beheerd wordt door het 
Platform (zie hiernaast). 
Dit fonds financiert 
mooie initiatieven in de 
wijk. Daarnaast is er een 
noodfonds voor acute 
financiële ondersteuning 
als andere voorzieningen 
niet toereikend zijn. Dit 
jaar keerde het noodfonds 
in totaal € 20.000 uit aan 
16 inwoners.
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