
Indicatoren
Toekomst met 

perspectief 

Raadssessie
23 september 2020



Programma 1. Terugkoppeling verlichting in 
coronatijd (15 min)

2. Vooruitblik coronagevolgen 
middellange termijn (15 min)

3. Indicatoren Toekomst met 
perspectief (30 min)

4. Inzet armoedemiddelen 2021 
(25 min)



1. Terugkoppeling 
verlichting in 
coronatijd (15 min)





Ondersteuning aan kinderen 
(educatief en vrije tijd) 

 Laptops voor scholieren inclusief 
internetaansluiting en ondersteuning 

 Tasjes met (educatieve) spullen uitgereikt aan 
kinderen in wijken

 Ondersteuning Zeecontainer bij inzameling 
spelletjes

 Zomerspelen via Centrale Speeltuinvereniging

 Paradigmcamping

 ‘Droomfestival’ rond de herfstvakantie

 Reservering extra huiswerkbegeleiding



Eerste levensbehoeften
 Groente- en fruitpakketten via Stadjerspas

 Bijdrage aan Voedselbank samen met 
lokale restaurants 

Extra ondersteunende maatregelen
 Inzet Voorzieningenwijzer (samen met 

corporaties) als coronamaatregel

 Bijdrage aan integrale benadering ZZP-ers
en werkende armen

 Laptops voor kwetsbare groepen



Besteding € 65.000 extra inzet

 Zomerspelen 20.000

 Droomfestival 20.000

 Reservering huiswerkbegeleiding 25.000

65.000

Daarnaast opvang extra uitgaven (bijv. fondsen) 
binnen reguliere middelen/Stadjerspas

Vouchers/Warenhuis: wordt onderzocht



2. Vooruitblik 
coronagevolgen 
middellange termijn 
(15 min)



Gevolgen 
corona 

voor 
doelgroep 

TmP (1)

 Weinig financiële veranderingen

 Moeilijker te bereiken door de 
lockdown

 Mogelijke onderwijsachterstand

 Thuisonderwijs schoot vaak te kort

 Kwetsbare jongeren vatbaar 
verleiding

 Vaak toename psychische 
problematiek

 Soms isolement door ontbreken 
digitale vaardigheden/ 
laaggeletterdheid



Gevolgen 
corona 

voor 
doelgroep 

TmP (2)

 Ook vaak minder stress 
(thuiswerken, thuis zijn)

 Jonge moeders ervaren vaak 
meer rust

 Toename saamhorigheid en 
noaberschap

 Gezondere leefomgeving 
(luchtvervuiling)

 Vaak sneller contact met 
dienstverlening (digitaal ipv
bezoek)



Beleving 
door 

doelgroep

 Toename online shoppen, 
toename schulden

 Nog sterker gevoel van 
afhankelijkheid van hulpverlening 
en liefdadigheid

 Toename schuldgevoel naar 
kinderen (uitjes duur, 
ondersteuning bij huiswerk lastig)

 Afname vertrouwen en 
perspectief



Welke nieuwe doelgroepen 
verwachten we?

Groepen die een ander soort problematiek hebben 
en een andere hulpvraag:

 Oudere werknemers

 Flexwerkers/ 0-uren contracten

 ZZP-ers (minder opdrachten)

 Jongeren in schulden door verlies bijbaantjes in 
specifieke sectoren als horeca, toerisme

 Werkende armen



Ontwikkelingen en 
verwachtingen (1)

 Toenemende werkloosheid o.a. door tijdelijke 
contracten

 Verschillen tussen sectoren waar de klappen 
vallen

 Verwachte faillissementsgolf

 Betalingsproblemen vaste lasten (huur, energie) 
omdat verhuurders en leveranciers nu de 
betalingsachterstanden voldaan willen zien



Ontwikkelingen en 
verwachtingen (2)

 Meer mensen die hun buffer hebben opgebruikt. 
Risicogroepen: zelfstandigen, jongeren en 
alleenverdieners met lage inkomens

 Toename (verwachting: 30%) van mensen met 
betalingsproblemen 

 Toename (verwachting: 30%) van mensen met 
schulden



Ontwikkelingen en 
verwachtingen (3)

 Toename gezinnen in armoede

 Toename kinderarmoede

 Extra kwetsbaar: alleenstaanden, migranten,  
eenoudergezinnen en mensen met een laag 
opleidingsniveau, laaggeletterden 

 Extra kwetsbaar: kinderen uit eenoudergezinnen 
en grote migrantengezinnen



Cijfers eerste 
maanden 

coronacrisis 
(gemeente) 

(1)

 Minder uitstroom naar regulier 
werk (284 tot 1 juli 2020)

 Meer instroom

 Instroom betreft mensen met 
werkervaring  snelle uitstroom 
verwacht na opleving 
economie

 Verwachte toename van 
aantal plaatsingen in 4e

kwartaal 2020

 Meer bijstandsuitkeringen

 Meer jongeren in de bijstand in 
het tweede kwartaal 2020



Cijfers eerste 
maanden 

coronacrisis 
(gemeente) 

(2)

 Meer acute financiële noden
(toename inzet 
maatwerkbudget)

 4.106 Tozo-uitkeringen verstrekt 
tot 1 juli 2020



Cijfers eerste 
maanden 

coronacrisis 
(gemeente) 

(3)

 1.277 aanmeldingen GKB tot 1 
juli 2020 (= stabiel)

 Toegang was moeilijker, 
digitale dienstverlening bij 
aanvang niet altijd effectief

 Vooral langduriger trajecten en 
vraag naar Eurocoach

 Mensen melden zich vaak (te) 
laat vanwege ‘blinde vlek’ of 
schaamte

 Verwachting: grotere 
toestroom in de loop van 2021.



3. Indicatoren 
Toekomst met 
perspectief (30 min)



Zwemmer in de stroming



Beleidscyclus



Welke informatiebronnen willen 
we gebruiken?

Landelijke cijfers (bron: 
CBS)

• Microdata

Gemeentelijke informatie 
(bron: gemeente/OIS) 

• Wijkenquête Basismonitor
• Klantervaringsonderzoek
• Gemeentelijke registraties
• Evaluaties projecten/pilots



Wat willen we meten?

Voorheen:

• Op de resultaten 
(‘output’)

• Nog steeds in de P&C-
cyclus

Vanaf nu: 

• Ook op de effecten 
(‘outcome’)

• Ook in de P&C-cyclus



Hoe willen we meten?

Kwantitatief

• Cijfers

Kwalitatief

• Enquêtes
• Diepte-interviews



Lerende, 
adaptieve
werkwijze



Missie en 
doelen van 

Toekomst 
met 

perspectief

 Missie:
doorbreken van de armoede-
overdracht van ouder op kind

 Strategisch doel 1:
meer gezinnen > 110%

 Strategisch doel 2:
minimagezinnen hebben 
betere kwaliteit van leven

 Tactische doelen: 
6 bouwblokken waarmee we 
dichter bij de strategische 
doelen komen



Indicator: missie
(doorbreken generatiearmoede)

 % minderjarige kinderen opgroeiend in een 
huishouden met een huishoudensinkomen tot 
110%, naar duur situatie (>1 jaar, >4 jaar) 



Indicator: strategisch doel 1: 
(meer mensen >110%)

 % personen met een netto huishoudensinkomen 
tot 110%, naar duur situatie (>1 jaar, >4 jaar) 



Indicator: strategisch doel 2 
(betere kwaliteit van leven minima)

 % volwassen bewoners dat zegt:

 een waardevol leven te ervaren

 minder moeite te hebben met rondkomen 



Voorbeeld: Minder moeite hebben 
met rondkomen

Selwerd Paddepoel Tuinwijk Vinkhuizen
Gemeente Groningen

(oud)
Gemeente Groningen

(2019)

2014 17% 13% 11% 16% 11%

2016 13% 9% 8% 12% 9%

2018 14% 11% 6% 14% 8% 7%
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Indicatoren: tactisch doel 1 
(herkennen van armoede)

 % volwassen inwoners dat in de afgelopen 12 
maanden gebruik heeft gemaakt van tenminste 
één inkomensondersteunende regeling, dat zegt

 het gevoel te hebben gehad dat de medewerker 
zijn/haar situatie in armoede herkende 

 zich serieus genomen te hebben gevoeld door de 
helpende medewerker 



Indicator: tactisch doel 2
(verbinden naar volgende stap)

 % volwassen inwoners dat in de afgelopen 12 
maanden gebruik heeft gemaakt van tenminste 
één inkomensondersteunende regeling, dat zegt

 door het gebruik kennis heeft gekregen van andere 
voorzieningen of initiatieven die kunnen bijdragen 
aan een betere kwaliteit van leven 



Indicator: tactisch doel 3 
(kunnen vinden wat je nodig hebt)

 % volwassen inwoners, dat in de afgelopen 12 
maanden gebruik heeft gemaakt van een 
inkomensondersteunende regeling, dat zegt 

 te weten waar te moeten zijn bij het krijgen van 
informatie en/of advies bij een (financiële) 
hulpvraag 

 het gemakkelijk te vinden om bij instanties (als WIJ-
Groningen, e.a.) naar binnen te gaan voor 
informatie en advies (laagdrempeligheid) 



Indicator: tactisch doel 4
(aansluiting bij behoeften en 
mogelijkheden)

 % volwassen inwoners, dat in de afgelopen 12 
maanden gebruik heeft gemaakt van een 
inkomensondersteunende regeling, dat zegt 

 dat de geboden ondersteuning passend is bij de 
hulpvraag 

 dat er voldoende ruimte was voor eigen inbreng en 
regie op de geboden ondersteuning 



Indicatoren: tactisch doel 5 
(doorbreken / verzachten barrières)

 % volwassen inwoners, dat in de afgelopen 12 
maanden gebruik heeft gemaakt van een 
inkomensondersteunende regeling, dat zegt 

 dat door de gebonden ondersteuning 
belemmerende factoren zijn weggenomen of 
tenminste zijn verzacht 



Indicatoren: tactisch doel 6
(ondersteuning lang genoeg)

 % volwassen inwoners, dat in de afgelopen 12 
maanden gebruik heeft gemaakt van een 
inkomensondersteunende regeling, dat zegt 

 dat de geboden ondersteuning voldoende lang 
was om niet terug te vallen 



Wat hebben we 
wanneer?

 CBS-data (over oudere jaren)

 Q2 (jaarlijks)

 Wijkenquête Basismonitor

 Q2  (jaarlijks)

 Gemeentelijke registraties

 Naar eigen keuze

 Klantervaringsonderzoek

 Wordt nog bepaald (jaarlijks)



Gesprekken met uw 
raad

Hoe wilt u betrokken/geïnformeerd worden?



4. Inzet 
armoedemiddelen 
2021 (25 min)



Toekomst 
met 

perspectief

 Transitie naar ‘levend, lerend 
armoedebeleid’

 Missie: doorbreken 
generatiearmoede

 Coronarealiteit: 

 College wil focus op 
generatiearmoede houden
(brief Inzet armoedemiddelen 
2020)

 Wel: inspelen op nieuwe realiteit



Wegings-
kader

(1)

Doorbreken van 
generatiearmoede

 (ook) gericht op kinderen, 
gezinnen of jongvolwassenen 

 verzacht of doorbreekt 
daadwerkelijk barrières



Wegings-
kader

(2)

Verantwoorde besteding

 Niet ‘meer van hetzelfde’

 Kosten-batenverhouding

 Armoedeval



Wegings-
kader

(3)

Aanwezigheid werkzame 
bestanddelen

 Herkenning van armoede en 
verbinding naar volgende stap 

 Laagdrempelig, begrijpelijk 

 Mensgericht 

 Nazorg: het ‘stopt niet bij de 
deur’. 

Ook: betrokkenheid samenleving



Denkrichting college

 Niet sleutelen aan
 Verantwoorde besteding

 Aanwezigheid werkzame bestanddelen

 Focus houden op generatiearmoede

 Wel kijken naar mogelijkheden 
verbreding

 In elk geval: slimme verbindingen zoeken, 
intern én extern integraal



Drie invalshoeken
Prioriteit blijft doelgroep TmP maar:

1. Versterken ‘basis op orde voor bredere 
doelgroep’

2. Uitbreiden naar gezinnen en 
jongvolwassenen in coronadoelgroep

3. Verlichting brede doelgroep stimuleren 
door opplussen initiatieven uit 
samenleving (Omarm, Stadjerspas)

Voorbeeld:
Jeugdfonds
T’win mentoren

Voorbeeld: 
Schuldhulpverlening 
Vroegsignalering



Hoe ziet u dit?


