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CONVENANT OMMEN ARMOEDEVRIJ
Een gemeentebreed verbond tegen armoede en sociale uitsluiting

In de gemeente Ommen zijn huishoudens die vaak jarenlang leven van een inkomen rond het sociaal minimum. Ook in Ommen zijn kinderen die moeten opgroeien in een huishouden met een laag inkomen. Veel van deze huishoudens
en kinderen verkeren in een situatie van armoede. Ze ontberen de middelen en
mogelijkheden om mee te doen in de samenleving. Dat is niet alleen hun persoonlijke probleem. Armoede is een maatschappelijk vraagstuk dat iedereen in
de gemeente aangaat.
Door de handen ineen te slaan en activiteiten op elkaar af te stemmen kan
worden bereikt dat Ommen een gemeente wordt zonder ‘armen’, een gemeenschap waarin iedereen ten volle meetelt en meedoet. Dit doel kunnen we niet
op korte termijn bereiken. Daarvoor is het vraagstuk te complex. Wel kunnen
concrete stappen worden gezet die dit doel dichterbij brengen.
Betrokkenen zelf, groepen burgers, maatschappelijke organisaties en de gemeente binden de strijd aan tegen armoede. Allen leveren concrete bijdragen
aan het uiteindelijke doel om Ommen armoedevrij te maken. Deze bijdragen
hebben betrekking op een van de negen onderwerpen die centraal staan in de
strijd tegen armoede en sociale uitsluiting.

NEGEN PADEN NAAR
EEN ARMOEDEVRIJ OMMEN!
1. Armen aan het woord (geen armoedebeleid zonder ervaringsdeskundigheid)
Armoede wordt aangepakt in directe samenspraak en samenwerking
met betrokkenen en hun vertegenwoordigers.
2. De samenleving erbij betrekken
Mensen die armoede beleven hebben niet het gevoel dat ze meetellen
en meedoen. De samenleving is zich vaak niet bewust van wat er zich in
een dergelijk situatie voordoet. Door de armoede onder de aandacht
te brengen en te houden, wordt bewustwording gecreëerd en krijgen
meer mensen de mogelijkheid om betrokken te raken en eventueel een
steentje bij te dragen.
3. Wat goed gaat versterken
Bij het bestrijden van armoede is er niet alleen aandacht voor financiële
problemen, woningnood, of zorg. Er wordt gekeken naar de problematiek die ervoor gezorgd heeft dat mensen in een dergelijke situatie terecht zijn gekomen. Vanuit eigen kracht wordt gekeken wat mensen zelf
kunnen en waarbij zij begeleiding bij nodig hebben.
4. Samenwerken vanuit mensenbelang
Ommen wordt alleen armoedevrij als instellingen de handen inéén slaan
om deze doelstelling te bereiken. Bij deze samenwerking staat niet het
instellingsbelang voorop. De samenwerking krijgt inhoud en vorm vanuit
het grondvlak, vanuit uitvoerende werkers, beroepskrachten en vrijwilligers, vanuit de belangen van mensen.
5. Bouwen op vertrouwen
Instanties en organisaties die diensten verlenen aan minima kennen de
leefwereld van hun cliënten. Ze schenken mensen vertrouwen en ze geven hun medewerkers de ruimte om professioneel maatwerk te leveren.
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6. Eigen mogelijkheden aanspreken
Consulenten en hulpverleners opereren als ‘mogelijkheidsmakelaars’: ze
gaan op een positieve manier ontdekken waar de mogelijkheden liggen
bij cliënten en in samenwerking met andere organisaties kijken hoe de
zelfredzaamheid aangesproken kan worden.
7. Goed gebruik van voorzieningen bevorderen
Zolang het sociaal minimum te laag is om duurzaam van te leven, is aanvullende inkomensondersteuning nodig. Consulenten en hulpverleners
wijzen mensen erop dat ze recht hebben op aanvullende regelingen en
gaan ze helpen hier ook daadwerkelijk gebruik van te maken.
8. Schulden voorkómen
Mensen met problematische schulden worden nog lang niet altijd adequaat geholpen. Vroegtijdige signalering en de toegang tot voorzieningen kunnen worden verbeterd, de administratieve vaardigheden kunnen
worden vergroot, agressieve reclame wordt tegengegaan, betalingsachterstanden worden vroegtijdig gesignaleerd en er wordt samen met de
schuldeiser gezocht naar een oplossing.
9. Kinderen toekomst bieden
In onderwijs en vrije tijd wordt extra aandacht besteed aan het ondersteunen en toerusten van kinderen die opgroeien in huishoudens met
een laag inkomen. Het zelfbeeld, de zelfwaardering en de veerkracht
van deze kinderen worden versterkt. Ook zullen de risico’s om in armoede terecht te komen moeten worden besproken (denk aan telefoonrekening, geld lenen en communicatie met instanties).

ARMOEDEVRIJ!
WAT BETEKENT DAT?
Eigenlijk zou het sociaal minimum bestaanszekerheid moeten garanderen. Daar
is het echter te laag voor geworden. Zeker als mensen jarenlang van een dergelijk inkomen moeten leven. Daarom zijn lokale minimavoorzieningen nodig
om mensen uit de armoede te brengen en te houden. De gemeente Ommen
heeft goede aanvullende minimavoorzieningen. Door inwoners te wijzen op
deze voorzieningen krijgen inwoners de mogelijkheid om op (sociaal vlak) mee
te doen in de samenleving.
Maar de gemeenschap van Ommen is daarmee nog niet armoedevrij. In een
armoedevrije gemeenschap is ook geen sociale uitsluiting. Daar tellen mensen mee zoals ze zijn en hebben ze mogelijkheden om mee te doen in de samenleving. Om naast inkomensgebrek ook sociale uitsluiting te bestrijden en
te voorkómen is de inzet nodig van maatschappelijke organisaties en groepen
van burgers. Alleen een gemeenschap die dat voor elkaar krijgt, mag zichzelf
een armoedevrije gemeente/gemeenschap noemen. Dat doel kan alleen in onderling samenspel en met inzet van veel burgers, organisaties en instellingen
worden bereikt.

SAMEN STERK IN OMMEN!
Bedrijven, organisaties en inwoners werken samen aan de ontwikkeling van
Ommen. Alleen in gezamenlijkheid lukt het om op termijn van Ommen een
armoedevrije samenleving te maken, een gemeente waarin alle mensen meetellen en meedoen. Ommen Armoedevrij! Dat is de stip op de horizon.
Een stip op de horizon zetten is één zaak. Deze stip echt bereiken is een andere zaak. Sommigen hebben die stip in het vizier en zijn enthousiast over de
duidelijke en radicale doelstelling: Ommen Armoedevrij! Anderen richten hun
ogen op de vele stappen die nog gezet moeten worden om iets meer zicht te
krijgen op het uiteindelijke doel. Ze zijn daarom iets voorzichtiger over de stip

WWW.OMMENSAMENSTERK.NL

CONFERENTIE
‘OMMEN ARMOEDEVRIJ’
0 3 . 1 2 . 2 0 1 5

op de horizon. Maar uiteindelijk is iedereen het eens met het doel om armoede
en sociale uitsluiting te bestrijden en te voorkómen. Iedereen kan een eigen
concrete stap zetten in de richting van het uiteindelijke doel, die stip op de
horizon: Ommen armoedevrij!
Om te garanderen dat die stip op de horizon zichtbaar blijft en om te stimuleren
dat door zo veel mogelijk organisaties en groepen burgers concrete stapjes en
stappen worden gezet in de richting van het gestelde doel, slaan onderstaande
organisaties de handen ineen. Samen vormen ze het netwerk van Samen Sterk
in Ommen.
Dit netwerk organiseert jaarlijks een bijeenkomst om elkaar op de hoogte te
houden van de activiteiten die ieder onderneemt om de gemeente op termijn
armoedevrij te maken. De activiteiten worden jaarlijks kort omschreven en uitgewisseld. Samen vormen deze activiteiten de jaarlijks te presenteren Lokale
Sociale Agenda.

OMMEN, 3 DECEMBER 2015
Hier volgende de namen van de organisaties die dit convenant mee ondertekenen:
ORGANISATIE/GROEP

VERTEGENWOORDIGER(S)

Stichting Ommen Samen Sterk
Stichting K-Vriendelijke
Gemeente Ommen

HANDTEKENING

Erik Slagter
Ben van den Barg
Ko Scheele

Woningstichting De Veste

Janine Gerardts

Hier volgen de namen van de organisaties die dit convenant mee ondertekenen

Organisatie/groep

vertegenwoordiger(s)
handtekening
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P.S. Wat betekent het als een organisatie dit manifest mee ondertekent?
Het convenant wordt gepresenteerd en ondertekend tijdens de bijeenkomst
op donderdag 3 december 2015. Van iedere organisatie/vereniging/groep die
mee ondertekent, wordt gevraagd om een korte beschrijving te geven van het
doel (de missie) van de organisatie en de concrete activiteiten die in 2016 ondernomen worden om eraan bij te dragen dat Ommen in 2020 een armoedevrije gemeente is.
De concrete activiteiten van alle organisaties en groepen tezamen vormen de
Lokale Sociale Agenda 2016: het is de opsomming van de concrete stappen die
in 2016 gezet worden om het doel van een armoedevrije gemeente stap voor
stap dichterbij te brengen. Het gaat om activiteiten die de organisatie sowieso
doet of moet doen, maar die een meerwaarde en betere werking kunnen hebben door ze uit te wisselen met anderen. Ook onderlinge samenwerking kan
de uitvoering van activiteiten verbeteren. Daarnaast kunnen nieuwe activiteiten
ontstaan.
Aanpak Lokale Sociale Agenda 2016
Als de organisaties zich in de aanpak kunnen vinden, wordt een klein groepje
gevormd dat een vervolgbijeenkomst gaat voorbereiden. Die kan gehouden
worden rond februari/maart 2016. Op deze vervolgbijeenkomst presenteren
de organisaties zich kort – mogelijk zijn er nog nieuwe organisaties bijgekomen
– en geven ze aan welke activiteiten men in 2016 ontwikkelt op het terrein van
armoedebestrijding. Samen vormen deze activiteiten de Lokale Sociale Agenda
2016. Zo leren organisaties elkaar kennen en krijgen ze weet van elkaars activiteiten.
In november 2016 komen de organisaties weer bij elkaar. Dan vertellen ze elkaar hoever het staat met de activiteiten die men in 2016 zou uitvoeren en welke nieuwe activiteiten men in 2017 wil uitvoeren. Die nieuwe activiteiten vormen de Lokale Sociale Agenda 2017. Zo worden ieder jaar een aantal concrete
en afrekenbare stappen gezet om Ommen in 2020 armoedevrij te hebben.
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