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Gekanteld armoedebeleid: integraal en doelmatig
Armoede gaat over meer dan een gebrek aan geld. De oorzaken van armoede zijn divers en de gevolgen
ook. Sommige problemen in andere domein zoals bijvoorbeeld opvoeding, gezondheid of participatie
kunnen pas opgepakt worden als er ook iets aan armoede wordt gedaan. Visa versa kunnen problemen in
de opvoeding, participatie of gezondheid leiden tot armoede. Armoede haakt dus aan op alle
levensdomeinen!
Waarom passen we het armoedebeleid niet aan? Door armoedebeleid te kantelen maak je armoedebeleid
effectiever. We gaan echt integraal kijken naar een gezin en lossen stressbronnen op waar nodig. De
regeling, de rechtmatigheid en het bereik staan niet langer meer centraal maar de doelmatigheid en
doeltreffendheid. Hoe kunnen we het gezin dat problemen ervaart met armoede, het beste ondersteunen?

Succesfactoren gekanteld armoedebeleid
Oorzaken en gevolg armoede breed
aanpakken (begin bijvoorbeeld al bij het
onderwijs)
Sluit aan op de leefwereld van de inwoner
zowel fysiek als in communicatie. Inwoner
echt centraal!
Handelingsvrijheid professionals
vergroten, ruimte voor maatwerk
Systemen, organisatie, beleid en middelen
als middel inzetten om inwoners te
helpen, niet als doel op zich.
Integraal en ontschot te werk gaan

Meer informatie: Bob de levita (b.delevita@radaradvies.nl), Ellen Radstake
(e.radstake@radaradvies.nl & David Sondorp (d.sondorp@radaradvies.nl)

