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Armoede Manifest
Het aantal huishoudens dat in Eindhoven ten minste 1 jaar moet rondkomen van een inkomen op of
onder het sociaal minimum, is van 2005 tot 2014 gestegen van 7,3% tot 10%.

Percentage huishoudens in Eindhoven met ten minste 1 jaar
een inkomen op of onder het sociaal minimum (bron: CBS)
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Hebben we in Eindhoven dan niets geleerd? Wordt Eindhoven een stad van twee snelheden? Dreigt de
balans verstoord te raken? De balans tussen hen die voordeel hebben bij de grenzeloze wereld en zij
die daarbij achterblijven?
Het SME (Samenwerkingsverband Minima Eindhoven – actief sedert 1987) heeft met het zicht op de
komende gemeenteraadsverkiezingen een manifest opgesteld. Een manifest van 10 actiepunten in de
hoop en met de verwachting dat de Eindhovense politieke partijen hun verantwoordelijkheid nemen
en dat dit duidelijk doorklinkt in het nog op te stellen nieuwe collegeprogramma na de verkiezingen
in maart 2018.
Het manifest is tot stand gekomen samen met Eindhovense instellingen en organisaties die werken
met en voor de sociale minima in de stad Eindhoven. Deze organisaties is gevraagd om aanvullingen,
kritiek en alles wat van dienst kan zijn om het evenwicht in Eindhoven te bewaren. Op 1 september 2017, tijdens een door het SME georganiseerde armoededialoog, hebben ook deze organisaties
suggesties en opmerkingen ingebracht. Ook via e-mail hebben ons vele reacties bereikt. Onze dank
daarvoor!
Geachte gemeenteraadsleden van Eindhoven: lees de 10 actiepunten met aandacht, laat uw gedachten
daarover gaan en laat ons en de burgers van Eindhoven weten wat uw mening is.

Armoede onder kinderen is dubbel triest
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Eindhovense kinderen die in armoede opgroeien zijn de meest kwetsbare doelgroep. De Kinderombudsvrouw onderschrijft dit. Wij zijn van mening dat de gemeente Eindhoven harder moet inzetten
op het bestrijden van kinderarmoede en dat de zogenaamde Klijnsma-gelden en mogelijke andere
rijks- en provinciale gelden daadwerkelijk besteed worden aan de doelen waarvoor ze zijn bestemd.
De Kinderombudsvrouw benadrukt keer op keer dat jeugdparticipatie bijdraagt aan een betere
invulling van activiteiten en prioriteiten bij de bestrijding van kinderarmoede. De gemeente moet
meer gebruik maken van jeugdparticipatie bij de bestrijding van kinderarmoede.

Realiseer maatwerk voor kwetsbare groepen
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Niet alleen Eindhovense burgers met een bijstandsuitkering hebben moeite om rond te komen. Uit
onderzoek blijkt steeds weer dat er verschillende groepen inwoners zijn die niet geholpen zijn met
algemene maatregelen op het gebied van dagelijkse ondersteuning bij de financiën, de schulden
en het ontwikkelen van sociale contacten.
Wij vragen extra aandacht en maatwerk voor de volgende kwetsbare groepen.
• Eindhovense ouderen die moeten leven van een gedeeltelijke AOW-uitkering en een klein of geen
aanvullend pensioen. Zij schamen zich vaak voor hun armoede. Door hun verleden en opvoeding
zijn zij niet gewend om hulp te vragen.
• Eindhovense werkende armen. Er zijn mensen die iedere maand te kort komen om hun gezin
te kunnen onderhouden, ondanks een volledige werkweek. Vaak zijn schulden of te hoge vaste
lasten de oorzaak.
• Eindhovense starters op de arbeidsmarkt met een minimumloon, die vaak te maken hebben met
flexibele contracten en hoge huren.
• Eindhovense alleenstaande moeders met een bijstandsuitkering en/of een inkomen onder het
minimumloon.
• De groeiende groep dak- en thuislozen en mensen met ernstige psychische problemen.
• Eindhovense inwoners met een migratieachtergrond, die een bijstandsuitkering en/of een inkomen
onder het minimumloon hebben.
• Oudere Eindhovense statushouders die vaak moeite hebben met het vinden van een balans in hun
nieuwe leven in Eindhoven.

Signaleer vroegtijdig
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Vroegsignalering is cruciaal, ook bij het ontstaan van schulden. Door effectiever te interveniëren
aan de voorkant van het schuldhulpverleningstraject kan voorkomen worden dat armoede van
generatie op generatie wordt doorgegeven. Waar mogelijk dienen nieuwe initiatieven op dit terrein
met verve te worden uitgevoerd.
Scholen weten vaak niet welke leerlingen, vooral die met een migratieachtergrond, in armoede
leven. Als zij dit wel zouden weten, zouden zij met kleine dingen veel kunnen doen. Wij vragen de
gemeente om deze scholen te ondersteunen en te activeren bij het vroegtijdig signaleren van
armoede onder hun leerlingen.

Verbeter de schuldhulpverlening
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Eindhoven kent relatief veel mensen die financieel kwetsbaar zijn. Veel cliënten van Wijeindhoven
hebben schulden en dreigen onder het bestaansminimum te komen. De ingang naar schuldhulpverlening is te klein, de toegang werkt drempelverhogend en de wachttijden zijn te lang. Wij vragen
ons af of de schuldhulpverlening voldoende menskracht tot haar beschikking heeft. Volgens ons
ligt er een grote uitdaging in het verbeteren van de aanpak van schuldhulpverlening.

Benoem een armoederegisseur om bruggen
te slaan
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Mede na het wegvallen van de armoedegezant is de coördinatie in onze stad m.b.t. armoede
beleidsmatig volledig uit elkaar gevallen. De gemeente voert momenteel een versnipperde regie,
die kracht en effectiviteit mist. Verschillende wethouders zijn betrokken bij armoedebestrijding.
Dit vraagt tijdrovende en intensieve afstemming en overleg. Armoede is een te complex vraagstuk.
Samen met de SER pleiten wij daarom voor de benoeming van een armoederegisseur, die
verbindend kan werken voor interne betrokkenen en externe organisaties die bij armoedebestrijding
betrokken zijn.

Richten wij de Armoedecoalitie Eindhoven
op?
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Eindhoven kent naast de gemeente, veel partijen die betrokken zijn bij armoedebestrijding, zoals het
onderwijs, zorg- en welzijnsinstellingen, het bedrijfsleven, woningbouwverenigingen en vrijwilligersorganisaties. Overleg tussen deze partijen vindt wel plaats, maar is vaak fragmentarisch en soms
gedreven door incidenten.
Wij denken dat een meer structureel overleg tussen deze partijen binnen een op te richten Armoedecoalitie Eindhoven zal leiden tot een lerende aanpak van armoedebestrijding en -preventie.
Niet meer bij elkaar moeilijke dingen over de schutting gooien, maar verantwoordelijkheid nemen
en ontkokeren. Een makkelijk toegankelijk ambtenarenapparaat is daarbij gewenst en noodzakelijk.

Zorg voor heldere communicatie
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Wij ervaren dat de gemeentelijke activiteiten op het gebied van de armoedebestrijding onduidelijk
zijn en dat de communicatie vanuit gemeentelijke instanties niet altijd helder is. Mensen die in
armoede leven, missen vaak de vaardigheden om gebruik te maken van de relevante informatie.
Dat kunnen we verbeteren. Meer dan tot nu toe zullen inspanningen nodig zijn om Eindhovense
burgers vrijwillig vertrouwd te maken met nieuwe vormen van communicatie. Dat houdt ook in dat
van Eindhovense burgers verwacht mag worden dat zij de Nederlandse taal kunnen spreken en lezen.
Dit neemt niet weg dat de communicatie naar Eindhovense burgers en organisaties m.b.t. armoede
gerelateerde onderwerpen, zoals schuldhulpverlening en aanvraag van uitkeringen, eenvoudiger en
toegankelijker moet worden. Eindhovense burgers, die zijn aangewezen op ondersteuning, moeten
hierover helder geïnformeerd worden. Ook de toegankelijkheid en bereikbaarheid van ondersteuning
voor mensen die in armoede leven, vraagt permanente aandacht.

Monitor de resultaten van het beleid
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Eindhoven voert diverse activiteiten uit op het gebied van de armoedebestrijding middels verschillende maatregelen om inwoners o.a. financieel te ondersteunen. Er wordt steeds door de
gemeente aangegeven dat meedoen belangrijk is. Dit is een mooi uitgangspunt dat een rationele
benadering en een SMART geformuleerde uitwerking verdient. Monitoring van wat wel werkt en wat
niet, is nodig om het beleid bij te kunnen sturen.
Daarbij vinden wij dat vertrouwen boven wantrouwen gaat. Gemeentelijke handhaving van regels
moet proportioneel zijn. Gemeentelijke procedures moeten in bepaalde situaties maatwerk en versoepelingen toestaan.

Eenzaamheid en schaamte
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Wij zien eenzaamheid in Eindhoven. De grenzeloze wereld stelt nieuwe vragen en kent nieuwe
gevaren. Niet iedereen lukt het om een antwoord te vinden. Veel mensen weten niet waar ze hulp
kunnen halen. Het is belangrijk dat er maatjes zijn om die mensen op weg te helpen.
Mensen die in armoede leven, lopen daar niet mee te koop. Armoede is een taboe, dat doorbroken
moet worden. Een maatwerk aanpak lijkt de voorkeur te hebben, waarbij naast de instanties ook
ervaringsdeskundigen kunnen helpen.

Innovatie: van bestrijden naar voorkomen
van armoede
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Eindhovense organisaties rondom armoedebestrijding zien dat de hulpvragen steeds complexer
worden, o.a. bij dreigende uithuiszetting van gezinnen en bij mensen die psychische problemen én
schulden hebben.
Wij vinden dat in onze slimme stad een lerende en krachtige aanpak ontwikkeld moet worden voor
preventie en armoedebestrijding, samen met o.a. het onderwijs, zorg- en welzijnsinstellingen, het
bedrijfsleven, woningbouwverenigingen en vrijwilligersorganisaties. Het wordt tijd voor iets nieuws!
Daarbij moeten we outside the box denken en niet schromen goede voorbeelden van elders over
te nemen, zoals bijvoorbeeld de nieuwe methode voor armoedebestrijding Mobility Mentoring en
het opleiden van ervaringsdeskundigen tot hulpverleners.

Het SME en de organisaties die dit manifest ondertekenen richten zich tot de Eindhovense politieke
partijen met het verzoek om onze 10 actiepunten aandachtig te lezen, te waarderen en te gebruiken.
Dit is geen manifest van treurnis en geen manifest van dweilen met de kraan open, maar een nieuwe
kans voor een nieuwe balans voor iedereen in Eindhoven.
Wij wenden ons tot u en wij zien de toekomst hoopvol tegemoet!
Namens het SME,
Mattijs van Merle, voorzitter
06 29 27 78 89
sme.eindhoven@gmail.com
20 september 2017
Dit manifest wordt mede ondersteund door de volgende organisaties:

STEUNPUNT
MATERIËLE
HULPVRAGEN

KBO Eindhoven
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