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De gemeente Bodegraven-Reeuwijk streeft naar intensivering van het armoedebeleid. Maar wel
passend binnen de nieuwe benadering in het sociaal domein: eerst gratis voorliggende
voorzieningen (familie, buren, vrienden, school, club en kerk) en dan pas duurdere
voorzieningen (professionele organisaties en hulpverleners, gemeente, Ferm Werk). Waar
voorheen het loket sociale zaken van je gemeente de plek was voor hulp is dat nu de
georganiseerde samenleving: SAM, Centrum voor Jeugd en Gezin, Ferm Werk, de huisarts.
Daarachter staat het Sociaal Team waarin professionals verbinding leggen en de juiste
maatwerk oplossing zoeken. Voor bestrijding van armoede beschikt het Sociaal Team over een
noodfonds van €80.000 euro.

Stichting Puree maakt deel uit van het kernteam armoedebeleid. Dit kernteam denkt, samen
met andere maatschappelijke organisaties mee over de inrichting van het armoedebeleid van
deze gemeente. Ons is opgevallen dat wat voorheen een redelijk overzichtelijk systeem was (je
ging naar de gemeente of later Ferm Werk en daar hoorde je waar je recht op had) nu eerst een
oplossing gezocht moet worden in de ‘leefomgeving’. Maar wat of wie is de ‘leefomgeving’? Is
dat de kerk of moskee waar je toe behoort, is dat de school waar je kinderen op zitten, je
huisarts, of misschien SAM of het CJG? En waar en hoe kun je die bereiken? We pleiten er in
het kernteam voor dat er snel een digitale wegwijzer komt waarin mensen de weg kunnen
vinden. “Ik heb een kind dat graag op voetbal wil, maar ik kan het niet betalen. Kan ik ergens
hulp krijgen?” Het antwoord op die vraag moet je eenvoudig kunnen vinden, zonder eerst te
gaan zoeken met als risico van het kastje naar de muur gestuurd te worden.

Om het armoedebeleid verder vorm te geven, zijn we op zoek naar concrete voorbeelden. Wat
zijn uw ervaringen? Maak ons deelgenoot van uw vragen en oplossingen die u gevonden heeft
of juist niet. Bel of mail ons via het contactformulier op onze website. Uiteraard behandelen we
al uw informatie volstrekt vertrouwelijk.
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