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Datum volgende bijeenkomsten 

Wijktafel Centrum Oost 

Datum: 14-04-2020 

Tijdstip: 15:00 – 17:00 

Locatie: Zuiderkerk (Zuiderkerkhof 72) 

Thema: Mantelzorg 

 

Wijktafel Centrum West: 

Datum: 21-04-2020 

Tijdstip: 15:00 – 17:00 

Locatie: Ons Genoegen (Elandsstraat) 

Thema:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Armoede 
 
We ontmoeten elkaar vandaag op een nieuwe locatie. Vereniging Nieuw 
Kattenburg (De Poort) verwelkomt ons met koffie en thee. Een actieve vereniging 
waar buurtbewoners graag schaken of een potje biljarten. Wij slalommen even 
tussen de biljarttafels en vinden daar ons plekje. Sander introduceert het thema 
van vandaag: Armoede. Arjan Muggen en Hakim Laajil van de gemeente 
Amsterdam zullen ons iets daarover vertellen. Ook Marjolein Schilperoort wil aan 
het einde nog iets kwijt over vroegsignalering.  
 
Armoede monitor 
 
Arjan Muggen houdt zich bij de gemeente Amsterdam bezig met 
armoedebestrijding. Zijn collega Kasia is vandaag ook bij de wijktafel 
aangeschoven. Arjan deelt met ons een aantal cijfers over armoede die specifiek in 
het centrum gelden. Hij haalt deze cijfers uit de Armoede Monitor Amsterdam van 
2017. Zo laat hij zien dat er in Amsterdam zo’n 469.259 huishoudens zijn waarvan 
17 % een minima huishouden is. Deze huishoudens hebben vaak inkomen uit een 
bijstandsuitkering, andere uitkering of pensioen. 
 
Arjan vertelt dat de trend is dat er minder minima jongeren zijn en meer minima 

ouderen. Niet alle huishoudens 
die gebruik kunnen maken van 
voorzieningen doen dit ook. 
Vooral in centrum valt dit op. Wat 
ook opvalt is dat het aandeel 
werkende minima opvallend hoog 
is in het centrum. 
 
Bij de afdeling 
armoedebestrijding zijn ze steeds 
aan het nadenken hoe ze zoveel 
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Casuïstiek  

Met de AKAD methode bespreken we 
de casuïstiek.  

 
Dunja (team Ed) en Meredith 
(Cordaan hebben allebei een casus. 
We gaan in twee groepen uit één om 
de casus volgens de AKAD methode te 
bespreken.  

mogelijk mensen kunnen bereiken. Een project is bijvoorbeeld dat ze proberen 
maatschappelijk werkers te koppelen aan mensen die bij de voedselbank komen. 
 
Het pluspunt bij het Claverhuis oa zou ook een plek kunnen zijn waar mensen 
geïnformeerd kunnen worden over de voorzieningen die er zijn voor mensen met 
een laag inkomen. Vaak denken mensen met een pensioen dat ze niet aanspraak 
kunnen maken op de voorzieningen. Maar dit is niet waar. Mensen met een laag 
pensioen zouden ook aanspraak kunnen maken. De marge is namelijk 120% 
 
Arjan benadrukt dat hulpverleners belangrijk zijn om te signaleren en mensen 
bekend te maken met voorzieningen. Hulpverleners komen vaak bij mensen thuis.  
 
Lola (team ED): Het niet kunnen bereiken van groepen mensen kan ook met de  
taalbarrière te maken hebben. Ook is er een grote analfabete doelgroep. Dmv 
folders in 6 verschillende talen te verspreiden wordt er geprobeerd om mensen in 
hun eigen taal te informeren. 
 
Flying squad 
 
Hakim Laajil is onderdeel van de Flying Squad. Dit is een communicatiemiddel van 
afdeling armoedebestrijding. 
 
Er zijn veel voorzieningen waar mensen met een laag inkomen aanspraak op 
kunnen maken. Een greep uit het aanbod: 
 
Kindbonnen, een verzekering met veel korting, gratis OV voor ouderen, gratis 
Indentiteitskaart, vergoeding voor een dierenarts bezoek, de stadspas en nog veel 
meer. 
Alle voorzieningen zijn terug te vinden op https://www.amsterdam.nl/werk-

inkomen/pak-je-kans/  
 
Hakim vertelt ons 
wanneer er 
iemand in 
aanmerking komt 
voor de 
voorzieningen. 
Daarbij bespreken 
we twee situaties 
waarbij ons 
gevraagd wordt 
om te kiezen of 
iemand wel of niet in aanmerking komt voor voorzieningen.  
Belangrijk daarbij is dat het inkomen van andere familieleden (waar je geen 
toeslagpartner van bent) niet worden meegeteld. Dus je kunt op basis van je eigen 
inkomen een aanvraag doen op voorzieningen. Het kwijtschelden van 
gemeentebelastingen gaat wel weer op een andere manier.  
 
Anna Bogman: ik wordt er moedeloos van. Het is wel ingewikkeld om uit te zoeken 
waar en wanneer je wel of niet aanspraak op kunt maken. Kasia: We zijn ermee 
bezig om een besluitboom te maken zodat je weet waar je wel of niet aanspraak 
op hebt.  
 
Er wordt genoemd dat het feit dat bijna alles digitaal gaat, een struikelblok is en 
blijft voor ouderen. Het kost ook vaak weer geld om iets schriftelijk te regelen.  
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Coco  (HVO Querido) merkt op dat veel mensen die zij begeleiden in een 
overlevingsstand zitten. Ze staan dan niet altijd open voor het regelen van 
voorzieningen.  
Marjolein (Schuldhulp CentraM) vult aan: mensen zijn vaak afgewezen. Ze denken 
laat maar, ze kunnen me toch niet helpen. 
 
Hakim geeft aan: “we komen ook graag langs bij mensen die iets willen weten over 
de voorzieningen. We staan met de bakfiets op verschillende plekken zoals 
bijvoorbeeld de markt”.  
 
Sander Verweij (Regenboog): sluiten jullie ook aan bij plekken waar mensen ter 
plekke zich kunnen aanmelden voor voorzieningen?  

Hakim: we zijn laagdrempelig, 
maar we hebben wel 
gegevens nodig als bv 
inkomen van vorig jaar. 
 

Vroegsignalering 
 

Marjolein Schilpenoort werkt 
als schuldhulperverlener bij 
CentraM. Ze vertelt ons dat er 
vaak te lang wordt gewacht 

voordat iemand wordt doorverwezen naar schuldhulpverlening. Dit zou ook al 
kunnen voor een vrijblijvend informatief gesprek. Hulpverleners weten ook niet 
altijd alle schulden. Soms kom je daar pas later achter. Maar hoe langer je wacht, 
hoe hoger de schulden al kunnen oplopen en dit kan complexe problemen met zich 
meebrengen.  
Marjolein wil ons op het hart drukken om mensen toch vroeg door te verwijzen 
naar de  schuldhulpverlening van CentraM.  
 
Tot slot vraagt Sander aan Arjan, Kasia en Hakim van de gemeente: 
Wat hebben jullie gehoord dat jullie kunnen meenemen? 
 
Dat persoonlijke benadering voor ouderen nodig is. Het is goed om meer te 
proberen aanhaken bij bijeenkomsten waar ouderen zijn. 
 
Kasia wijst ons nog op de Nieuwsbrief Armoede bestrijding. We zouden ons hierop 
kunnen abonneren. Dan kunnen we de rapportage lezen van de gemeentelijke 
besluiten.  
 

   

 

 

 
We sluiten deze interessante middag nog af met een borrel. 
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