Interventies bedacht in Kennisatelier Armoede, schulden en gezondheid, dd 10-10-2017
Slogan
Interventie
Partners
Informatiebehoefte
Jij kan het ook!

Gebruik maken van succesvolle mensen in de wijk

Onzichtbare schulden
zichtbaar

Start bij scholen; app laten maken (mogelijke
sponsoring door FondsNutsOhra (FNO)
Bewustwordingscampagne: "mensen laten geld liggen"
(gratis check)
Aantakken bij 'life events'
Eigen kracht buurtbewoners vergroten
Niet institutioneel denken
Preventief, nog voordat iets bij het Wijkteam komt

Eigen kracht voorop

Het lijkt altijd
onmogelijk tot je het
hebt gedaan

Kom gratis naar de
tandarts!

Je bent niet de enige

Sport light

Iedereen doet mee!

Verbinden formele en informele netwerken in de wijk
waardoor gericht mensen thuis bezoeken mogelijk
wordt.
Preventie schulden door vroegsignalering
(vb Alblasserdam)
Stap 1: uitnodiging voor gratis bezoek tandarts via de
school
Met heldere plaatjes, waarbij duidelijk dat het gratis is
Op scholen ook folders over leergeld, wijkteam, sport
etc.
Stap 2 (eventueel): tandarts in school halen
Doelgroep: wachtlijst schuldhulpverlening
Doel: stigma eraf halen
Laagdrempelig bevorderen
Coördinator instellen die juist verwijst
Inloopspreekuur
Noodbudget
Koppeling informele netwerk aan formele netwerk
(hulpverlening) via sport, om mensen met risico op
schulden te leren kennen.
Deze mensen op wijkniveau aan elkaar voorstellen
Aansluiten bij gesprekken/afspraken die de doelgroep
moet bijwonen en bij de mensen zelf ophalen wat zij
vinden dat nodig is om SES te verhogen,
inkomenspositie en gezondheid te verbeteren

Resultaat

Alles wat in de wijk zit: kerken,
wijkteams, buurtapps,
sportverenigingen, wijkcentrum,
pleintjes, lokale media
De doelgroep zelf
(ervaringsdeskundigen)
Scholen
Vindplaatsen, zoals bijv.
huisartsen
Sleutelfiguren in buurt/wijk via
Sociaal Wijkteam.
Via hen behoeften bewoners
ophalen
'Signalenvangers' zoals DG&J
(leerplicht), consultatiebureaus,
SWA, SDD, Vluchtelingenwerk,
scholen, jongerenwerk, etc.
Gemeente voor regie
Scholen, tandartsen, sociale
teams, taalambassadeurs

Wie zijn succesvol?
Waar wonen de talenten?

Meer succesvolle mensen
Meer mensen in beweging

Betalingsachterstand
zorgverzekeringspremie (2, 4, 6
mnd)
Wijkinfo

Onzichtbare schulden
zichtbaar

Moet aansluiten, dus behoeften
van bewoners.
Kwantitatieve wijkmonitor mee
aanvullen
Cijfers helpen sowieso voor
bewustwording
Cijfers op buurtniveau kunnen
extra helpen

Meer eigen kracht en
daardoor meer preventie

Info van tandartsen over welke
gezinnen niet naar tandarts
Naar postcode gebied

Meer kinderen periodieke
controle tandarts
Informatievoorziening
over regelingen
minimabeleid

Woningcorporaties
Sociale wijkteams

Kwantitatieve wijkmonitor
aanvullen met gegevens over
vast lasten en verhaal
doelgroep. Laatste kan weer
nieuwe infobehoefte opleveren

Stigma eraf zodat mensen
zelf in beweging komen

Formeel: wijkteam,
welzijnsorganisatie
Informeel: sportverenigingen

Mensen met achterstand
contributiebetaling
Kinderen zonder zwemdiploma,
plus thuissituatie
Intrinsieke motivatie ophalen bij
de mensen zelf

Vroegsignalering
problematiek in/via het
informele netwerk

Doelgroep zelf
Huisartsen, scholen,
publiekszaken, apotheek,
sociale dienst,
formulierenbrigade

Integrale aanpak leidend
tot preventie

Iedereen doet mee aan
het ontdekken van
passende interventies

Ontstressen door
algemeen
toegankelijk aanbod

Bijvoorbeeld: breed basis aanbod in onderwijs
(schooltandarts, zwemles)
Ook: bij signaal mogelijk probleem snel pro-actief inzet
plegen, bijvoorbeeld bij hulp invullen belastingformulier

SDD, energiebedrijven,
verhuurders, zorgverzekeraars,
scholen, gemeenten,
vrijwilligers

Waar woont de doelgroep?
Hoe bereik je die doelgroep?
Warm doorverwijzen (let op
privacy)

Mensen met (risico op)
schulden ontstresst, zodat
ze niet (verder) in de
problemen raken

