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Sa me nwerki ngsove reen kom st

lnleiding
De Kap, Humanitas en Schuldhulpmaatje werken in Apeldoorn aljarenlang samen om met

vrijwilligers hulp te bieden aan mensen met financiële zorgen. Vaak ondersteunend aan, of

ter voorbereiding op een formeel schuldhulpverleningstraject bij de gemeente.

Het is de wens van de gezamenlijke besturen om de komende jaren de samenwerking te

intensiveren, uiteraard met behoud van de eigen identiteit. Richtinggevend in alles - dat

bindt onze organisaties ook sterk - blijft dat we ons inzetten voor de medemens die in

financiêle en/of administratieve problemen terecht is gekomen en daar zonder hulp niet uit

kan komen. De vrijwilligers vervullen een sleutelrol in deze hulpverlening. De coórdinatoren

ondersteunen dit proces.

Waar werken we al samen?

De bij de verschillende organisaties binnenkomende hulpvragen zijn divers van aard, maar in

grote lijnen te verdelen in: hulp nodig bij de thuisadministratie (kort of langdurig) en hulp

nodig met betrekkingtot schulden. De Kap en Humanitas bieden, naast schuldhulp-

verlening, ook hulp met betrekking tot de thuisadministratie. Schuldhulpmaatje Apeldoorn

biedt die hulp niet, maar kan wel doorverwijzen naar De Kap en/of Humanitas. Hulpvragen

die bij Humanitas en De Kap binnenkomen worden door hen zelf opgepakt. De Kap en

Humanitas Apeldoorn hebben onder voorwaardenl toegang tot de aanmeldlijst van

Schuldhulpmaatje Apeldoorn. ln goed overleg tussen de coórdinatoren kunnen zij daar

zelfstandig de hulpverleningsvragen uit halen die het beste passen bijde dienstverlening die

men levert en bij de capaciteit die op dat moment ter beschikking staat. Er bestaat geen

gemeenschappelijke website/middel waar alle hulpvragen op binnen komen (1 loket-functie

voor de hulpvragers). Om dit coórdinatieproces goed te laten verlopen vindt er periodiek

overleg plaats tussen de coórdinatoren van de drie partijen. Deze samenwerking verloopt

uitstekend en wordt door allen erg op prijs gesteld.

Visie op de toekomst
Vanuit het perspectief van de hulpvrager is het niet doorslaggevend welke vrijwilliger

hem/haar gaat helpen. Dat geldt zeer waarschijnlijk ook voor die partijen die de hulpvraag

voorleggen aan de drie partijen. Het gaat er om dat de hulpvraag zo spoedig mogelijk en zo

adequaat mogelijk wordt beantwoord.

1 over gegevensdeling zijn separaat afspraken gemaakt tussen de drie organisaties. Dit alles vanzelfsprekend

binnen de kaders van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG).



Met respect voor ieders eigenheid en verschillende uitgangspunten, willen we streven naar

meer gemeenschappelijkheid op een aantal punten, die we onderstaand zullen benoemen.

De hulpvragers (thuis administratie en/of schuldhulp) binnen Apeldoorn e.o. blijven snel en

adequaat geholpen door deskundige en betrokken vrijwilligers. De vrijwilligers vormen
samen een netwerk waarbinnen kennis maximaal wordt gedeeld en waarbij intensief en

constructief wordt sa mengewerkt met andere (profession ele) h u lpverleners.

Waar willen we de samenwerking versterken?
Voor de komende periode (2OI9 - 2020) onderscheiden we primair vier hoofdterreinen
waarop we de samenwerking willen intensiveren:

L. Opleiding/kennisdeling;
2. Verantwoording;
3. Samenwerking met anderen;
4. Preventiebeleid.

Als eerder gesteld gaat de samenwerking verder voor wat betreft de coórdinatie en

verdeling van alle binnenkomende hulpvragen middels periodiek gezamenlijk overleg.

Ad 1. Opleiding/kennisdeling
Er is inmiddels een inventarisatie gemaakt van hetgeen een ieder binnen de eigen

organisatie aan opleidingen en kennisdeling beschikbaar stellen aan onze (eigen)

vrijwilligers. De komende maanden bespreken we verder of er mogelijkheden zijn tot het

samenwerken op het terrein van deskundigheidsversterking. Het zal daarbij gaan om onder
andere de e-learning modules, (digitale) handboeken, sociale kaart Apeldoorn, etc.

Ook gaan we de informatieavonden die de organisaties nu afzonderlijk aanbieden aan

vrijwilligers op elkaar afstemmen. Waar zinvol zullen we deze avonden openstellen voor alle

vrijwilligers. Meerconcreet hebben we al de afspraakgemaakt om 3 avonden per jaar

gezamenlijk te organiseren, waarbij elk der geledingen één avond voorhaarfzijn rekening zal

nemen. Vooralsnog laten we de intervisie, vanwege de aard van deze bijeenkomst,
gescheiden.

Voor wat betreft de basisopleiding houden we aan dat op incidentele basis vrijwilligers van

elkaar kunnen worden toegelaten. De kosten voor de basisopleiding zijn voor de eigen

organisatie. Het uniform maken van deze basis opleiding is noch wenselijk noch haalbaar.

Ad 2. Verantwoording
We leggen elk jaar verantwoording af binnen de eigen organisatie en naar de gemeente

Apeldoorn. Daarbij wordt o.a. gebruik gemaakt van kengetallen. Terwille van de

vergelijkbaarheid gaan de coórdinatoren periodiek in overleg over (her)definiëring van

kengetallen die we daarbij hanteren en zorgen daarbij ook voor gelijkluidende definities.
ledere organisatie bepaalt verder welke extra kengetallen nuttig zijn voor eigen (intern)

gebruik.

Ad 3. Samenwerking met anderen



3.1 Gemeente APeldoorn

De coórdinatoren zoeken naar een structurele gezamenlijke relatieontwikkeling met de

Gemeente Apeldoorn en als afgeleide daarvan, de uitvoerende onderdelen op het gebied

van schuldhulpverlening, met als doel:

- tijdige beïnvloecÍng en mogelijk advisering van gemeentelijke initiatieven op het

gebied van de schuldhulpverlening

-tijdigeinformatieuitwisselingVanophandenzijndewijzigingen.
Te zijner tijd maken we onderling afspraken over de vertegenwoordiging tijdens deze

gesprekken.

i"trrr#i,ï::ïlï we de samenwerking met de wijkteams intensiveren en structureel

overleg organiseren, met als doel: inforiratieuitwisseling' bezien wat we kunnen doen om

schuldhulpverlening vóór te zijn en bijdragen aan een interdisciplinaire aanpak van

sch ulden Problematiek'

3.3 Jongeren met schulden

we willen ons inzetten deze relatief onbekende doelgroep beter te leren kennen en bij te

dragen aan preventie en directe r,urpu"rt"ning' ln dat kader zullen we de samenwerking met

het JIP extra aandacht geven'

Ad 4. Preventiebeleid

Gezamenlijk zullen we ons inzetten om te komen tot een preventiebeleid' uiteraard in

samenwerking met andere direct betrokkenen. Voor een overzicht van partijen die actief zijn

op het gebied van armoedepreventi. u"'*i;'"n wij naar de netwerkorganisatie Apeldoorn

Financieel Fit.
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