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            BURGERPLATFORM MINIMA 

In Ridderkerk telt iedere stem (mee) 

                                  In Ridderkerk wordt naar iedere stem geluisterd 

 

 

Met minder dan maximaal zijn minima ook al tevreden 

Er is wat te kiezen 

1. Voortschrijdend inzicht …… 

2. Taakstellende uitdaging……. 
3. Realistisch Perspectief……… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een realistische overheid is een 

legitieme overheid.  

Een realistisch perspectief kan bijdragen aan een 

nieuwe invulling van het sociaal contract tussen 

overheid en burgers. Burgers moeten erop kunnen 

vertrouwen dat de overheid hen niet over de rand duwt 

en dat momenten van onoplettendheid en zwakte niet 

direct ingrijpende gevolgen hebben. Dat is goed voor de 

redzaamheid van burgers, maar ook voor de schatkist 

en het draagt bij aan de legitimiteit van overheid en 

beleid. 
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➢ Aanleiding 

In 2018 zijn er verkiezingen voor de leden van de gemeenteraad. Voor alle politieke partijen een spannende en drukke 

periode. Ook in de aanloop naar deze verkiezingen. Verkiezingsprogramma’s moeten worden (her)schreven. Graag 

ondersteunen wij hierbij met deze IBP: Informatie Brief Politiek. Samen op weg naar verkiezingen. Zoekend naar 

verbinding om (sociale) uitval te voorkomen en te beperken.  

Armoedebestrijding heeft (uw) politieke aandacht zo heel hard nodig. Maak er geen politieke speelbal van. 

Wij vragen uw aandacht voor een belangrijke groep gewone Ridderkerkers. De aantallen kent u. De problemen die zij 

hebben kent u ook. Het zijn afhankelijke mensen, die héél graag zelfredzaam willen zijn en eigenlijk helemaal geen 

gebruik zouden willen maken van welke voorziening dan ook. Het zijn gewone burgers. Het zijn géén profiteurs. Het 

zijn gewone burgers. Het zijn géén fraudeurs. Zij vragen niet om blanco cheques van de gemeente, al incasseert de 

een makkelijker dan de ander. Daarin wijken zij ook niet af van normale, gewone burgers van Ridderkerk.  

➢ Uw visie is belangrijk. Uw visie geeft hun stem geluid. Uw visie bepaalt hun toonhoogte.  

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en inmiddels talloze andere rapporten w.o. Nibud, NVVK 

en gedragsveranderingen bij zorgverzekeraars (CZ) wijzen u als politieke partij en ons als samenleving terecht op: 

➢ Voortschrijdend inzicht ……   met betrekking tot ons (gekleurd) denken over armoede en minima 

➢ Taakstellende uitdaging……. voor politiek en samenleving om die stem niet te laten verstommen 

➢ Realistisch Perspectief………  verhoog het sociaal rendement in plaats van redzaam afstrafbeleid 

 

➢ Voortschrijdend inzicht:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maatschappij wordt steeds ingewikkelder  

• Digitalisering: steeds onpersoonlijker  
• Juridisering: moeilijk taalgebruik  
• Controle gestuurd: steeds meer verantwoording  
• Zelfredzaamheidsaxioma: mensen moeten meer zelf doen  
 

We hebben dus steeds meer bureaucratische vaardigheden nodig  

maar Juist arme mensen beschikken daar minder over 

 

Kenmerken mensen die in armoede leven:  

•zeer divers samengesteld (leeftijden, etnisch-culturele achtergrond, 

huishoudsamenstelling, inkomstenbron) 

•(zeer) laag opgeleid •bijstandsuitkering  

•10-20% vermoedelijk een verstandelijke beperking 

•20-25% vermoedelijk met beperkte taal- en rekenvaardigheid  

•60% schuldenaren zegt geen beroep te kunnen doen op netwerk  

Armoede is dus oververtegenwoordigd bij mensen die minder mogelijkheden 

hebben regie op hun eigen leven te voeren 
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➢ Taakstellende uitdaging:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Realistisch perspectief bij het maken van uw keuze(s) voor de minima 

            Vermijdt vage teksten, met ogenschijnlijke maar niet te meten duidelijkheid.  

▪ Bepaal altijd nauwkeurig wat u wilt bereiken (visie/doel)  

▪ Bepaal altijd hoe u dat doel wilt bereiken (methodiek/aanpak)  

▪ Baseert u op ‘bewijs’ van elders (onderzoek, wetenschap)  
▪ Monitor de impact en samenhang (niet alleen de output) 

 

 

                                            Evalueer regelmatig op doelmatig- en doeltreffendheid 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALS ARMOEDE DOMINANT WORDT 

 

“Schaarste in één onderdeel van het leven betekent: minder 
aandacht voor overige aspecten van het leven”  
 

• Aandacht verschuift naar overleven  
• Negatieve effecten op diverse leefgebieden:  
• Sociaal kapitaal (netwerk wordt kleiner)  
• Economisch kapitaal (deelname in werk neemt af)  
• Psychologisch kapitaal (weerbaarheid en zelfbeeld nemen af)  
• Maatschappelijk kapitaal (minder invloed op omgeving) 

Langdurige schaarste aan geld heeft vergaande gevolgen: 
  

   •Focus op oplossing primaire probleem  
                            •Tunnelvisie  
                            •Geen aandacht voor langere termijn of bijzaken  
                            •Schaarste aan geld vermindert (sociale) bandbreedte  
                            •Beperkte bandbreedte => beperkte executieve functies  
                            •Op termijn zelfs lager IQ (met 11-13 punten)  
 

Gevolg domme / onverstandige keuzes 
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CONCLUSIES  
 

• Armoede heeft vergaande gevolgen  

• Zelfs IQ daalt als gevolg van langdurige armoede  

• Rekening houden met bandbreedte 

• Stress is cruciaal en ‘helpen’ of overnemen is soms nodig  
• Zet vertrouwen, empathie en oordeelvrije benadering centraal  

• Wees realistisch: er is geen ‘one size fits all’ oplossing  
 

Aanbevelingen voor armoedebestrijding in Ridderkerk 
 

• Maak van armoede(bestrijding) géén politiek 

• Baseer politieke keuze(s) op een visie die zicht- en meetbaar is.  

• Vertrouwen in plaats van wantrouwen 

• Van minimaal naar optimaal  

• Maatwerk en creativiteit vragen om concrete invulling 

• Doorlooptijden moties en uitvoering (flink) bekorten 

• Versimpel bereikbaarheid van producten armoedebestrijding 

• Processen en producten ondersteunend en geen doel op zichzelf 

• Empathisch ondersteunend en in samenhang door de hele gemeentelijke organisatie  

• Preventie en vroeg signalering concreter, gerichter en effectiever 

• Samenwerken en daadwerkelijke regie  

• Verdienmodellen richten op doelgroep in plaats van organisaties 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

BURGERPLATFORM  

MINIMA                             In Ridderkerk telt iedere stem (mee) 

                                                  In Ridderkerk wordt naar iedere 

stem geluisterd 

Quote: 

 

Geluid verstomt!                Armoede blijft!  

 

                     Waar kiest u voor?  


