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Armoede Agenda Woerden 2018 – 20221 
 
De Raad van Kerken Woerden roept alle politieke partijen op samen met kerken, 
geloofsgemeenschappen, organisaties en burgers te werken aan een Armoede Agenda voor 
Woerden in de nieuwe raadperiode.2 
 
Uitdaging 
In Woerden leven naar schatting 2000 huishoudens in een situatie van armoede (tot 120% minimum 
inkomen), waaronder 850 kinderen.3 Nog geen 50% van de regelingen voor de mensen in armoede 
wordt met de huidige aanpak aangewend. Vooral de mensen die langdurig in de armoede leven en 
voor wie werk geen (afdoende) oplossing is, hebben meer en meer persoonlijke (inkomens) 
ondersteuning nodig. Maar vindbaarheid van deze doelgroep wordt door instanties, politiek en 
geloofsgemeenschappen als lastig ervaren. We weten dat deze doelgroep bestaat, maar we zien of 
spreken ze nauwelijks. Er is sprake van schaamte, verloren vertrouwen in instanties en de ervaring 
van op veel plaatsen het verhaal opnieuw te moeten vertellen.  
 
Daarnaast heeft een veel grotere groep mensen met (dreigende) schulden te maken, ook in 
Woerden. Een op de vijf huishoudens in Nederland heeft te maken met risicovolle of 
problematische schulden. Nieuwe vormen om deze groepen (online) vroegtijdig te vinden en toe te 
leiden naar hulpverlening is gewenst. Hierin kunnen kerken, politiek en maatschappelijke 
instellingen meer voor elkaar betekenen, als zij gezamenlijk een armoede-aanpak hanteren.  
 
Armoede Agenda 
Als raad van kerken hebben we op jl. 6 maart door middel van een debat tussen 
vertegenwoordigers van alle lokale politieke partijen, organisaties, kerken en 
geloofsgemeenschappen en andere belangstellenden een eerste aanzet toe gedaan om zo te 
komen tot een Armoede Agenda voor Woerden.  
 
De kerken en hun leden zijn bewogen met alle kwetsbare mensen en zij vinden hun inspiratie in hun 
christelijke geloof, hebben de volgende uitgangspunten, die ook zijn meegenomen in de bespreking 
op 6 maart: 

 Geloven in Mensen. Mensen in armoede verdienen een menswaardige benadering waarbij 
ze aangesproken worden op hun kwaliteiten.  

 Geloven in Samen Leven. Wanneer onderlinge solidariteit handen en voeten krijgt en er 
verbinding is tussen diverse groepen, komt dit ten goede aan allen en aan de kwaliteit van 
ons samen leven. 

 Geloven in Oplossingen. Een pro-actief beleid, en concrete maatregelen, kan de situatie van 
mensen in armoede en zeker dat van kinderen, direct verbeteren.  

 Geloven in Perspectief. Inzet op preventie kan ervoor zorgen dat we vroegtijdig mensen in 
(dreigende) armoede, en zeker ook mensen in schulden (online) vinden, bereiken, toeleiden 
en ondersteunen via inzet van getrainde vrijwilligers. 

Op 6 maart is uitgesproken dat onderstaande agenda en waar mogelijk ook gezamenlijk uitgewerkt 
gaat worden:  

                                                           
1
 Resultaat en nadere uitwerking van het Armoedebat, in het kader van de GR 2018, dat op dinsdag 6 maart 2018 door de 

Raad van Kerken o.l.v. mevr. Carla van der Vlist (directeur SchuldHulpmaatje Nederland) en ds. Joost Schelling (predikant 
PKN Woerden) met de lokale politiek werd gevoerd. SchuldHulpMaatje is actief in 115 gemeenten (w.o. Oudewater) met 
meer dan 1750 professioneel getrainde vrijwilligers, en heeft een integrale aanpak ontwikkeld om mensen met financiële 
problemen in een zo vroeg mogelijk stadium te bereiken en effectief te helpen: www.schuldhulpmaatje.nl  
2
 Na het debat verscheen op donderdag 15 maart 2018 van prof. dr. Kim Putters, directeur SCP, een relevant pleidooi 

hiertoe met als titel: Een lokaal sociaal contract: https://www.binnenlandsbestuur.nl/Uploads/2018/3/Een-lokaal-sociaal-
contract---webversie.pdf  
3
 https://www.woerden.nl/sites/default/files/staat%20van%20woerden.pdf, De staat van Woerden 2017, p. 69. 
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1. Het begeleiden van mensen naar werk maar ook het bieden van meer vormen voor 
inkomensondersteuning zodat mensen zonder (voldoende lonend) werk niet langdurig 
onder de armoedegrens hoeven te leven.  

2. Het sluiten van een Armoede Pact waarin alle partijen die te maken hebben met mensen in 
armoede samenwerken om concrete stappen om de armoede te verminderen. Te denken 
valt aan maatschappelijke instellingen, woningcoöperaties, scholen, kerken, maar zeker 
ook het bedrijfsleven. 

3. Het organiseren van een regelarme bijstand waarbij mensen op maat bejegend en geholpen 
worden en laagdrempelige hulp wordt geboden dichtbij mensen in de wijken en investering 
in de sociale netwerken aanvullend op de professionele zorg en welzijnsvoorzieningen  

4. Het oprichten van een netwerk om betrokkenen zelf te betrekken bij beleid en uitvoering en 
hun deskundigheid in te zetten.  

 
Armoede en de kerken 
De Raad van Kerken - en haar betrokken kerken en geloofsgemeenschappen - in Woerden zetten 
zich al jaren op diverse wijzen in voor mensen in armoede en werken daarin nauw samen met de 
lokale overheid en (maatschappelijke) organisaties. De nood is (helaas!) groot genoeg om elkaar te 
zien als aanvullend en ondersteunend op elkaar. Wat de kerken doen, doen zij uit haar eeuwenlange 
traditie van armenzorg. Ook zij hebben een netwerk en zicht op een deel van de doelgroep (zie 
kader). 
 

De kerken voeren alle hun diaconale taak uit voor alle kwetsbare mensen in Woerden, ongeacht 
lidmaatschap, en werken samen in de interkerkelijke diaconale commissie.  
Via deze commissie besteden zij jaarlijks zo’n € 35.000 aan een aantal projecten, zoals: 
-  Het Caravanproject. Jaarlijks kunnen 30-35 gezinnen (met 90 kinderen) een week op  
 vakantie. 
-  Schoen Doen. Met de medewerking van een plaatselijke schoenwinkelier mogen zo’n 200 

kinderen uit 80 gezinnen nieuwe schoenen kopen. 
-  De Kerstactie. Jaarlijks worden zo’n 400 enveloppen met een geldbedrag gevuld en 

bezorgd. 
En daarnaast participeert de Raad van Kerken in het gemeentelijk Noodfonds om direct acute hulp 
te kunnen bieden. 

 
Uitnodiging aan de gemeente Woerden 
De Raad van Kerken in Woerden nodigt de politieke partijen in de gemeente Woerden - en in het 
bijzonder zij die straks het nieuwe college van burgemeester en wethouders vormen - uit in 
partnership met de kerken en met alle betrokken organisaties armoede en sociale uitsluiting te 
bestrijden en zo mogelijk te voorkomen.  
 
De Raad van Kerken zal in de komende maanden zelf een start maken door alle ambtsdragers en 
andere vrijwilligers die bezoekwerk doen, met een training ondersteunen en toerusten bij deze 
belangrijke taak. 
 
Zo willen we als kerken graag ons steentje bijdragen aan de uitdaging om mensen in armoede en 
schulden eerder op te sporen en toe te leiden naar hulp. In het najaar komen we als Raad van 
Kerken graag terug om te horen welke rol u kunt spelen in de uitvoering van de Armoede Agenda 
2018 – 2022. 


