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Bijlage bij collegevoorstel en raadsbrief  Stand van zaken armoedeprojecten 2016  
 
In 2016 hebben we extra aandacht voor 4 accenten, als aanvulling op de pijlers Vangnet, Vliegwiel en Verbinding. In onderstaand schema vindt u welke 
acties wij per accent ondernomen hebben. Diverse acties lopen door in 2017. Daarnaast een  selectie uit de andere projecten en een korte uitleg over de 
opzet van de nieuwe Projectenmonitor.  
 

Accenten 2016 Uitgevoerde acties resultaten 

Toegang tot het vangnet 
verbeteren  

overzicht van regelingen en fondsen gemaakt voor 
professionals, met extra aandacht voor het Kindpakket  
(te vinden op minimaloket gemeente Groningen en 
WIJ-kipedia) 

Professionals weten de weg naar voorzieningen voor minima  

Diverse acties doorontwikkeling Stadjerspas  op basis 
van onderzoek 2015  
 

Website en gebruiksvriendelijkheid van de Stadjerspas  is 
verbeterd, alsook de communicatie. 
Gebruiksgemak is verbeterd , mede door Stadjerspas-app .  
Toepassing nieuwste blockchain-technologie leidt tot veel minder 
administratieve rompslomp.   
Administratieve last voor abonnees is verminderd doordat 
Stadjerspas nu geldt als inkomenstoets Leergeld, Jeugdsportfonds 
en Jeugdcultuurfonds. Toets wordt jaarlijks herhaald.  
Er is een Stadjerspaspanel gevormd, dat feedback geeft waardoor 
de communicatie met abonnees verbeterd is.  
Toename gebruik voorzieningen door maandelijkse nieuwsbrief  
Forse toename van het aantal deelnemers van 8.000 in januari 
naar 13.000 in oktober 2016  

Trainingen Armoede Dichtbij opgezet en uitgevoerd Professionals zijn getraind in het ondersteunen van mensen in 
armoede – 250 professionals getraind (oktober 2016) 

Inzet van brugfunctionarissen op scholen  Gezinnen in armoede gaan in vertrouwen in gesprek met deze 
professionals en vinden de weg naar voorzieningen 

Inzet Serviceteam van ervaringsdeskundige minima 
met een werkervaringsplek: telefonisch,  loket aan 
Harm Buiterplein, huisbezoek met WIJ-medewerkers 

Minima zijn beter geïnformeerd – steekproef: 23% van de gebelde 
minima zegt direct iets met de gekregen informatie te doen 

Inzet intermediairs Stichting Leergeld met kennis van 
het totale aanbod voor minima 

Gezinnen krijgen tijdens huisbezoek informatie over alle 
ondersteuningsmogelijkheden voor het gezin 
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Burgerinitiatief Sint Martinus Pronkjewailn 
gefaciliteerd bij de opzet van armoedetrainingen 
gericht op vrijwilligersgroepen 

Vrijwilligers die zich inzetten voor minima zijn door 
ervaringsdeskundigen getraind in armoedeproblematiek  

Het toekomstperspectief 
van jongeren 12-18 in 
minimagezinnen 
verbeteren  

Inventarisatie van belemmeringen op de drie 
leefgebieden ‘school’, ‘vrije tijd’ en ‘thuis’  

Basis voor aantal maatregelen om jongeren in armoede gelijke 
kansen te bieden 

Informeren van ouders met kind in groep 8 over de 
laptopregeling 

Ouders hebben meer tijd om aanvraag in te dienen  

Aanzet voor ontwikkeling kortingsbon voor 
schoolspullen, te koppelen aan de Stadjerspas, waarbij 
we studentenverenigingen vragen dit mee te 
financieren.  

Kinderen hebben de kans de benodigde schoolspullen met korting 
te krijgen.  

Afspraken gemaakt tussen ROC’s, Stichting leergeld en 
stichting SUN over de vraag hoe om te gaan met de 
schoolkosten naar aanleiding van rijksfinanciering 
schoolkosten MBO-ers 

MBO-leerlingen in arme gezinnen beschikken over de juiste 
leermiddelen 

Gratis huiswerkbegeleiding voor jongeren in 3 wijken 
gestart 

Ruim 40 jongeren maken hier op indicatie van school gebruik van; 
werkgroep Armoede van Albertus Magnus werkt samen met 
huiswerkbegeleiding Werkman Kluiverboom.  

Opleiding Binn’stad ondersteunt MBO-jongeren bij het 
vinden van een bijbaan.  

Ruim 20 jongeren hebben een bijbaan gekregen met hulp van 
Binn’stad. Voorkeur van werkgevers gaat nu nog vaak uit naar 
VWO- scholieren en studenten uit het hoger onderwijs. 

Voorkomen van (grotere) schulden onder jongeren  Inzet Eurocoach werkt preventief, juist op de schoollocaties  

Inzet van 
ervaringsdeskundigen  

Inzet Serviceteam van ervaringsdeskundige minima 
met een werkervaringsplek: telefonisch,  loket aan 
Harm Buiterplein, huisbezoek met WIJ-medewerkers 

Nevenresultaat voor betrokkenen:  driekwart van hen stroomt 
binnen 6 maand uit naar betaald werk.  

Inzet ervaringsdeskundigen in Energieproject Bewoners beter geïnformeerd over mogelijkheden energie te 
besparen.  Neveneffect: diverse betrokkenen doorgestroomd  naar 
betaald werk.  

Bijwonen provinciale bijeenkomst over 
ervaringsdeskundigheid armoede met succesvolle 
ervaringen van elders.  
Stimuleren start opleiding voor ervaringsdeskundigen 
bij Noorderpoortcollege miv 2017.  

In 2017 volgen ook stadse ervaringsdeskundigen een professionele 
opleiding die uitzicht biedt op een baan.  
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Benaderen kandidaten hiervoor.  

Inzet ervaringsdeskundigen,  afkomstig uit 
inspiratiegroepen van Cato Pater, voor cliënten re-
integratiebeleid. (zgn Cross-coaching)  

Cliënten kunnen terecht bij  een 'maatje', die meedenkt over niet-
werkgerelateerde zaken,  die belemmerend werken, zoals 
schulden- of echtscheidingsproblematiek.  

In gang zetten onderzoek  naar toegevoegde waarde 
van deze cross-coaching.  

Bij positieve uitkomsten: bezien of een meer structurele inzet 
mogelijk is.  

Zichtbare verbinding met 
ondernemers en 
professionals 

Betrokken bij organisatie Social Impact Day op 9 
november, die als doel heeft te laten zien hoe 
ondernemers financieel en maatschappelijk 
rendement kunnen combineren.  

Agendering armoede als thema .  
Uitreiking Social Impact Award door wethouder  Gijsbertsen  

Gesprekken met Groninger City Club. Men wil 
activiteiten organiseren die hun leden verbinden met 
armoede  

Steeds meer ondernemers gaan in 2017 activiteiten ondernemen 
waar mensen in armoede beter van worden.  

In het kader van Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen voeren we gesprekken met  H&M, 
Coolcat, Intertoys, FC Groningen, Primark en Pathé. 
We gaan dit verder uitbouwen. 

Meer aanbod van MvO -bedrijven op onze website.  

Stadjerspas verbinden aan ondernemers  Het online Platform faciliteert ondernemers om rechtstreeks hun 
aanbod te kunnen plaatsen en verbindingen te leggen.  

Start project Stadoogst, en Werk aan je winkel,  gericht 
op zzp-ers die het moeilijk hebben.  
(CBS: 15% van de 9000 zzp-ers in Stad zit onder de 
armoedegrens)  

50 ondernemers in zwaar weer hebben een klankbord, begeleiding  
en advies gekregen.  Driekwart zegt inmiddels te groeien of dit op 
korte termijn te verwachten.   
Een aantal zelfstandigen is getraind om als buddy te fungeren voor 
anderen.   
Er is aansluiting bij bestaande ondernemersplatforms.  

Opzetten en uitvoeren van Grip en Glanstrainingen 
voor het empoweren van lager opgeleiden, gegeven 
door gecertificeerde WIMP medewerkers 

Vooral werkzoekenden met een werkervaringsplek hebben de 
training gevolgd en vonden deze zeer waardevol.  
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Selectie uit andere projecten en activiteiten  in 2016 
 

Pijler Uitgevoerde acties resultaten 

Moties speelgoed en 
kinderkleding (november 
2015) 

Diverse kledingketens en speelgoedzaken zijn 
benaderd en gevraagd om een bijdrage te leveren voor 
kinderen in armoede 

Primark, Coolcat, H&M en Intertoys leveren een bijdrage. 
Kinderkledingbonnen ter waarde van 30 euro (10-14 jarigen) en 
speelgoedbon ter waarde van 10 euro (4-9 jarigen) vanaf 
november 2016 beschikbaar via Stadjerspas.nl 

Vangnet  Fonds Goed Idee voor burgerinitiatieven Er zijn 10 plannen ingediend, 3 afgewezen, 2 toegewezen en 5 nog 
in bespreking. MJD ondersteunt burgers die aanvragen 
beoordelen.  

Uitbreiding aantal weggeefkasten  Op 30 plekken staan weggeefkasten, die op locatie beheerd 
worden.  Inbreng en uitgifte geen probleem. Het leidt ook tot 
nieuwe ontmoetingen.  

Verplaatsing Toentje  Nieuwe duurzame plek voor Toentje gerealiseerd in Oosterpark.  
Voedselbank krijgt groenten aangeleverd.  
Burgers worden actief en krijgen informatie over voedsel en 
gezondheid.  

Begeleiding start kledingbanken Maxima en 
Zeecontainer  

Mensen in armoede kunnen voor kleding terecht bij 
kledingbanken die ingericht zijn als winkels.  Maxima: nieuwe 
kleding, alleen voor klanten Voedselbank.  Zeecontainer: 
Tweedehands kleding  

Fix een fiets: opknappen en verstrekken door burgers 
en bedrijven gedoneerde  fietsen voor kinderen van 6 - 
18 jaar.  

In 2016 zijn 500 fietsen verstrekt  

Diverse organisaties verstrekken gezonde voeding op  
scholen en andere plekken  

Ongeveer 500 kinderen ontvangen gezonde schoollunches.   
Op 4 scholen krijgen kinderen 2 x per week een ontbijt.  
Aan 6000 kinderen wordt fruit aangeboden.  

Vliegwiel Uitvoering Energieproject in winter 2015/2016  Ervaringsdeskundigen met een Werkervaringsplaats bij de Oude 
Bieb en Wijkbedrijf Selwerd zij n opgeleid tot energiecoach.  
Ruim 2000 huishoudens, gemiddeld drie keer bezocht , hebben 
informatie en advies op maat gekregen en waren tevreden, ook 
omdat ze ook  maatschappelijke hulp kregen.  
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Bevindingen leiden tot nieuwe inzichten en actiepunten, zoals 
gesprekken met corporaties.  

Verbinding Sint Martinus Pronkjewailn: manifestatie in Martinikerk 
met als thema Kansarme jongeren en veerkracht  

Grote bijeenkomst met 300 bezoekers op 11 november.  
Samenwerking van diverse organisaties  in de stad (o.a. Jimmy's, 
Urban House, ondernemers  (o.a. Gasunie) en 
burgerinitiatiefnemers). Netwerken met elkaar verbonden.  
Jongeren in de knel hebben laten zien wat ze kunnen in een 
bijzondere omgeving .  
Veel publiciteit rond armoede en jongeren   

 
 


