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Beste lezer, 

 

Al weer bijna vier jaar werken we in Papendrecht met de actieagenda Gezinnen en kinderen in armoede. Met als 

centrale speerpunten: het versterken van vroegsignalering, inzet op voorlichting en informatie, het bieden van 

laagdrempelige ondersteuning en het versterken van de samenwerking.  

 

In die vier jaar is er van alles bedacht en uitgevoerd. Van vakantietasjes voor kinderen in armoede tot een 

communicatiecampagne rondom Geldfit. En van verjaardagskaarten voor achttienjarigen tot het inrichten van 

een proces voor vroegsignalering op basis van betalingsachterstanden.  

 

We willen met het aflopen van de huidige actieagenda samen nadenken over de toekomst. Waar ligt de 

toegevoegde waarde van een nieuwe actieagenda? Wat zijn onze mogelijkheden en prioriteiten? Hoe kunnen we 

met elkaar ons in een nieuwe periode inzetten om de bestaanszekerheid van inwoners in Papendrecht te 

versterken? 

Praktische informatie 

Datum: maandag 20 september 

Tijd: 14.00-17.00 (inloop vanaf 13.45 uur) 

Locatie: Burgemeester Keijzerweg 110, 3353 CV Papendrecht  

Programma 

Het programma van de bijeenkomst bevat onder andere: het verhaal van een ervaringsdeskundige, een 

presentatie van onderzoeksbureau BDO over hun armoedescan van Papendrecht, creatieve sessies in thematafels, 

het uitwerken van concrete acties, een afsluiting met wethouder Kees de Ruijter en ruimte voor (informele) 

ontmoeting.  

Voor de themasessies hebben we de volgende thema's gekozen. 

1. Verbeteren samenwerking:  

Hoe kan de samenwerking op het gebied van schuldhulp verder verbeterd worden?  

2. Kansengelijkheid bevorderen I 

Hoe kunnen we kansengelijkheid voor kinderen/jongeren bevorderen? 

3. Kansengelijkheid bevorderen II 

Hoe kunnen we kansengelijkheid voor volwassenen/ouderen bevorderen? 

4. Schuldhulproute versterken I 

Hoe kunnen we inwoners eerder signaleren die in een problematische schulden raken? 

5. Schuldhulproute versterken II 

Hoe kunnen we inwoners die uit een schuldentraject komen passende nazorg bieden? 

 

U kunt u aanmelden door een reactie te sturen naar aw.van.den.brink@papendrecht.nl 

U kunt in uw aanmelding uw eventuele voorkeur vermelden zodat we daarmee rekening kunnen houden 

bij de indeling.  

Als u geen voorkeur opgeeft delen we u zelf in - we streven qua samenstelling naar zo divers mogelijke 

groepen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Werkgroep 'Gezinnen en kinderen in armoede Papendrecht 
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