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Nieuwsbrief Armoede nr. 9

In deze nieuwsbrief informatie over initiatieven in Maastricht vanuit het actieplan armoede en verder
informeren we u graag over nieuwe ontwikkelingen en actualiteiten rondom armoede en schuldhulpverlening.
De redactie wenst u een fijne zomer.

Pasopjegeld.nl vernieuwd
Wat is er veranderd aan de website van Pasopjegeld.nl? Lees meer…
Alles op 1 plek: pilot verlengd
CAK, DUO, SVB, UWV en het Juridisch loket werken samen bij Sociale Zaken in Randwyck. Lees meer…
Kom uit je schuld
Nieuw: een landelijke campagne om het aantal huishoudens met schulden terug te dringen. Lees meer…
Droommoeders start tweede groep
In oktober 2019 gaat het programma Droommoeders weer van start met een nieuwe groep. Lees meer…
Omgaan met armoede op scholen
De Rijksoverheid heeft een brochure gepubliceerd over Omgaan met armoede op scholen. Lees meer…
VBV-team binnenkort op pad
De aanpak rond Vroegsignalering Betalingsachterstand Vaste lasten begint vorm te krijgen. Lees meer…
Vierde bijeenkomst convenantpartners beschermingsbewind
Bewindvoerders en gemeenten werken samen. Lees meer…
Stadsgesprek Armoede
Burgers en organisaties samen in gesprek over de aanpak van armoede en schulden. Lees meer…
Jongeren Perspectief Fonds (JPF Maastricht)
1 juni 2019 is het Jongerenperspectieffonds Maastricht (JPF Maastricht) van start gegaan. Lees meer...

Website Pasopjegeld.nl vernieuwd!
Bezoekers van de website Pasopjegeld.nl hebben
voortaan toegang tot informatie over geld- en
budgetzaken via levenssituaties of ‘life events’.

Toegankelijkheid
Daarnaast is de inhoud ook toegankelijk via een sterke
zoekfunctie en is de website optimaal ontwikkeld voor
mobiel gebruik. Dit wil je weten over de vernieuwing >>
Zelf een kijkje nemen? Ga naar www.pasopjegeld.nl !
Terug naar boven

Vragen voor CAK, DUO, SVB,
Juridisch loket of UWV?
Bij Sociale Zaken Maastricht Heuvelland
kunnen burgers elke maandag van 08.30
tot 16.00 uur terecht met vragen voor het
CAK, DUO, SVB, Juridisch loket en het
UWV.
Dat is prettig voor mensen die niet zo
handig zijn met de computer of liever
persoonlijk geholpen worden.
Deze samenwerking is verlengd tot
augustus 2019.
Lees het verhaal van Jean
Op de website van Sociale Zaken staan alle telefoonnummers en een filmpje met uitleg.
Daarnaast wordt in het verhaal van Jean duidelijk welke vragen je kunt stellen.
Terug naar boven

Kom jij er uit?
Nederlanders met geldproblemen
wachten gemiddeld 5 jaar met hulp
zoeken. Jammer, want zo wordt
het bedrag van de schuld alleen
maar hoger. Staatssecretaris Van
Ark (SZW) is een campagne
gestart om het aantal huishoudens
met een schuld terug te dringen en
het taboe op het hebben van
schulden te doorbreken.
Praat erover
Op www.komuitjeschuld.nl staat
de belangrijkste boodschap: praat
erover en zoek contact. Bijvoorbeeld met iemand van het
sociale teams of het wijkservicepunt. Ze zitten dicht in de
buurt en helpen mensen graag op
weg.
Terug naar boven

Droommoeders: een korte opfrisser
Twee jaar geleden is het programma
Droommoeders gestart. Droommoeders is een
samenwerkingsverband tussen Trajekt, Bureau
Jeugdzorg, Kredietbank en MIK-kinderopvang.
Daarnaast wordt nauw samengewerkt met de
gemeente Maastricht.
Het programma wil jonge, alleenstaande
moeders tot 26 jaar ondersteunen.
De moeders hebben geen werk en geen
opleiding afgemaakt. Door te kiezen voor dit
traject worden zij gemotiveerd om hun
levenssituatie en die van hun kinderen
structureel te verbeteren.

Vanaf begin juli zal de nieuwe website de lucht in gaan
(www.droommoeders.nu). In oktober start een nieuwe
groep. Op de website van Trajekt vind je aanvullende
informatie.
Terug naar boven

De keten doorbreken
De brochure ‘Omgaan met armoede op scholen’
van de Rijksoverheid bevat inspirerende verhalen
over scholen die elk in de dagelijkse praktijk op
eigen wijze omgaan met armoede.
Boeiend voor iedereen die in het onderwijs
werkzaam is, of daar als professional of vrijwilliger
nauw bij betrokken is.

Nieuwsgierig? Je leest de brochure via deze link>>
Terug naar boven

VBV: Vroegsignalering
Betalingsachterstand Vaste lasten
In september gaat in Maastricht het VBV-team van
start.
Eerder hulp bij schulden
Door inzet van dit VBV-team, Vroegsignalering
Betalingsachterstand Vaste lasten, kan er eerder
hulp worden geboden aan huishoudens met
beginnende betalingsachterstanden van sociale
huur, energie, zorgverzekering en
watermaatschappij. Dit om problematische schulden
te voorkomen. Het team bestaat uit professionele
hulpverleners van Kredietbank Limburg en Trajekt.
De pilot valt onder de gemeentelijke aanpak rond
schuldhulpverlening.

Terug naar boven

Vierde bijeenkomst convenantpartners
‘Samen Verder’
Gemeenten en bewindvoerders kwamen op
maandag 24 juni opnieuw bij elkaar in het Huis
van de Burger in Margraten voor de vierde
bijeenkomst in het kader van het Convenant
Beschermingsbewind 2018-2019.
Dress for Succes
Naast de Kredietbank was deze keer ook Dress
for Succes aanwezig met een enthousiaste
presentatie over hun werkzaamheden.

Op de website van Sociaal Domein MaastrichtHeuvelland vind je het verslag.

In het Convenant Beschermingsbewind 2018 – 2019 zijn afspraken vastgelegd over regionale samenwerking
tussen beschermingsbewindvoerders en de gemeenten in Maastricht-Heuvelland.
Meer weten? Stuur dan een e-mail naar samenverder@maastricht.nl.
Terug naar boven

Stadsgesprek armoede en schulden
In april was er een drukbezocht stadsgesprek over
armoede en schulden in de Stayokay.
De bijeenkomst was georganiseerd door de
gemeente Maastricht in samenwerking met
kennisinstituut Movisie.
Burgers en organisaties konden meepraten over de
aanpak van armoede en schulden in de stad.
Movisie
Movisie, een landelijk kennisinstituut, heeft
onderzoek gedaan naar de oorzaken van armoede
en schulden in Maastricht, en hoe de gemeente
haar beleid daarvoor effectiever kan maken.
De input die in het stadsgesprek wordt opgehaald
vormt een belangrijke aanvulling op het onderzoek.
Lees het hele verslag op de site van Sociaal
Domein Maastricht-Heuvelland en bekijk het artikel
in De Limburger.
Terug naar boven

Weer op de rit met het Jongeren Perspectief Fonds
Het Jongeren Perspectief Fonds (JPF) Maastricht is
er voor jongeren van 18 tot 27 jaar met problematische schulden en/of problematiek op
meerdere levensgebieden.
Schuldenvrij zonder stress
De JPF-aanpak helpt een geselecteerde groep
jongeren om weer aan de toekomst te werken.
Ze worden geholpen met de sanering van schulden
zodat ze schulden(zorg)vrij worden. Zonder de
stress die gepaard gaat met problematische
schulden kunnen ze hun leven weer op de rit
krijgen. Binnen dit pilotproject zullen op korte termijn
tenminste 15 Maastrichtse jongeren begeleid
worden.
Lees het hele artikel via deze link >>
Terug naar boven

