
Focus niet alleen op de cijfers over het aantal 
mensen in armoede, maar kén de personen 
over wie het gaat. Zorg dat de gemeente op 
persoonsniveau en gezinsniveau de armoede 
in kaart brengt. Het begint immers bij weten 
met wie je moet spreken en over wie je het 
hebt, voordat er actie kan worden ondernomen.

Maak niet alleen algemeen beleid, maar zorg 
juist voor maatwerk. Dat betekent vertrouwen 
geven aan ambtenaren en externe organisaties 
die zich inzetten om armoede te bestrijden. 

Verdubbel de gelden die de gemeente van het 
Rijk krijgt voor armoedebestrijding bij kinderen. 
In Tilburg mag geen kind in armoede opgroeien. 
Focus op gezinnen met kinderen en zeker de 
eenoudergezinnen.

Stimuleer innovatie en samenwerking tussen 
partners die werken op het terrein van armoede
verzachting. Denk aan de Voedselbanken, 
Quiet, de Pollepel etc. Verbind de eilandjes! 
Betrek ook minder voor de hand liggende 
partners, zoals verhuurders, huisartsen en met 
name het onderwijs, bij de strijd tegen armoede. 
Stimuleer de verbinding via de informele 
netwerken, met name voor mensen met een 
migratie achtergrond.

Investeer meer in structurele opschaling van  
de ‘werkmatchers‘ bij de Gemeente Tilburg  
om bedrijven en werkzoekenden te verbinden. 
Werk is de beste weg uit de armoede. Er zijn 
vacatures genoeg en veel mensen in de 
bijstand, maar onvoldoende matching!

Zorg voor één betaalmoment en inmoment: 
van uitkeringen, toeslagen en belastingen. 
Lobby bij het Rijk om dit op landelijk niveau 
voor elkaar te krijgen. Lobby eveneens voor het 
rechtstreeks overmaken van huurtoeslag, 
zorgtoeslag en kinderopvangtoeslag naar de 
woningbouwcorporatie, zorgverzekeraar en 
kinderopvang. Niet via de rekening van het 
individu.

Geef op basisscholen les in omgaan met geld. 
Geef op passende voorlichting aan kinderen 
dat er gezinnen bestaan die rondkomen met 
weinig geld en geef informatie over wat armoede 
is. Dat maakt dat kinderen hier meer open over 
kunnen praten.

Investeer in schuldhulpverlening, maar zeker 
ook in schuldpreventie. Maak dat signalen over 
schulden zo vroeg mogelijk bekend zijn en er 
zo snel mogelijk actie wordt ondernomen.  
Niet too little, too late, maar er bovenop zitten.

Maak één gemeentelijk loket voor vragen over 
financiën en schulden. Niet meer van het kastje 
naar de muur. Laat betrouwbare schuldeisers 
zoals woningbouwcorporaties, scholen of de 
kinderopvang eveneens op één plek signalen 
geven over bewoners met schulden, zodat de 
gemeente hen kan ondersteunen.

Hervorm de regelingen om gebruik te maken 
van extraatjes, kortingen of schuldverlichting. 
Nu maken de mensen die dit het meeste nodig 
hebben, hier onvoldoende gebruik van.  
Maak het simpel, evalueer of het werkt en  
wat er beter kan, stimuleer het gebruik, haal 
onnodige angsten en belemmeringen weg. 
Bundel de mogelijkheden van gemeente en 
andere partijen.

Ondersteun vernieuwende initiatieven,  
zoals de Stadstuinderij Piushaven of de sociale 
supermarkt. Neem het niet over, maar help hen 
zich te ontwikkelen en voort te bestaan!

Geef speciale aandacht en méér geld aan  
de Pacten Groenewoud en Tilburg Noord. 
Stokhasselt behoort tot de twintig armste 
wijken van Nederland. Onaanvaardbaar.

Durf te (laten) experimenteren. Niet alles  
hoeft in een keer te lukken. Zoals het nu gaat 
willen we het niet en verandering kan alleen 
plaatsvinden als er droomruimte en scharrel
ruimte is!
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