SAMENWERKING

ARNHEMSE DIALOOG

Aanpak armoede
en schulden
Bedrijven en maatschappelijke organisaties in Arnhem bundelen hun krachten bij de bestrijding van
armoede en schulden. Binnen de Arnhemse Dialoog
werken zij samen aan een financieel vitale stad.
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A

rmoede is een steeds ingrijpender
maatschappelijk probleem in Nederland. Steeds meer mensen hebben
problematische schulden. De Arnhemse Dialoog is vorig jaar opgericht vanuit de overtuiging dat een krachtige samenwerking tussen
overheid, maatschappelijke instanties, vrijwilligers en het bedrijfsleven hard nodig is. Het initiatief slaat aan. Ervaren organisaties rond armoede en schulden doen mee en nieuwe bedrijven tonen zich nieuwsgierig en bereid. Mariska
Perrier, coördinator van de Arnhemse Uitdaging: ‘We merkten dat er ontzettend veel mooie
initiatieven in de regio zijn, maar dat er behoefte is aan meer aansluiting op elkaar. Dan kunnen
partijen elkaar versterken zodat de problematiek tijdig kan worden gesignaleerd en er perspectief kan worden geboden. De Arnhemse
Dialoog neemt hierin het voortouw. Niet door
het bedenken van nieuwe activiteiten, maar
door partijen in de regio Arnhem met elkaar te
verbinden.'
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PERSPECTIEF BIEDEN Het kernteam van
de Arnhemse Dialoog bestaat uit Delta Lloyd,
Rijnstad, Alliander, de gemeente Arnhem, de
Arnhemse Uitdaging en Rabobank Arnhem en
Omstreken en fungeert als antenne, verbinder
en aanjager. ‘Als bank streven we naar een sterke economie en een gezonde leefomgeving’, aldus Lidewijde Koot, directeur particulieren en
private banking. ‘Het voorkomen en bestrijden
van armoede en problematische schulden is
daar een onderdeel van, waardoor onze economie in Arnhem en omstreken gestimuleerd kan
worden. Daarmee is het mogelijk inwoners kansen te bieden voor een betere toekomst. Ook
kinderen uit gezinnen die in armoede leven,
moeten de mogelijkheid hebben om kansrijk te
kunnen opgroeien. Schuldenstress heeft tot gevolg dat mensen de situatie niet meer overzien.
Door deze groep te voorzien van bijvoorbeeld
inzicht en overzicht kan weer op eigen kracht financiële zelfredzaamheid gerealiseerd worden.

V.l.n.r. Bianca Hutten, Lidewijde Koot en Mariska Perrier.

ARNHEMSE DIALOOG
Het platform de Arnhemse Dialoog is een
samenwerking tussen
hulpinstellingen, vrijwilligersorganisaties,
bedrijven en gemeentelijke instanties om armoede en schulden in
Arnhem aan te pakken.
Wilt u als bedrijf of organisatie aansluiten?
Neem voor meer informatie contact op met
Bianca Hutten:
06-52789964 of
b.hutten@van-waarde.
nl
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De betrokkenheid, kennis en innovatiekracht
van het bedrijfsleven in combinatie met maatschappelijke instanties is nodig om de problematiek bij de wortel aan te pakken.'

DEELNAME BEDRIJVEN Uitwisseling
van kennis, informatie en het verenigen van
menskracht zijn belangrijke uitgangspunten
van de Arnhemse Dialoog. Door samen op te
trekken, is veel meer mogelijk is de overtuiging
van Bianca Hutten, coördinator van de Arnhemse Dialoog. ‘Er zijn momenteel bijvoorbeeld
meerdere initiatieven voor hulp bij administratie. Arnhemse bedrijven zijn bereid om werknemers in te zetten als budgetcoach, maar weten
niet waar ze kunnen aanhaken. Door dat samen
te brengen win je aan kracht. Bovendien krijg je
door samenwerking beter zicht op wat nog ontbreekt en is het mogelijk witte vlekken in te vullen. De Arnhemse Dialoog zorgt voor die krachtenbundeling.’ Het idee is om een digitale land-

kaart te ontwikkelen waarin visueel per wijk
zichtbaar is welke initiatieven en organisaties
zich bezighouden met schuldhulpverlening en
armoedebestrijding. Zo is het inzichtelijk waar
mensen terecht kunnen. Een ander speerpunt is
de educatie van jongeren. Naast inzicht geven, is
vroegtijdig signaleren een doel. Bianca: ‘We
doen graag een beroep op bedrijven en instellingen om aan te sluiten en van betekenis te zijn.
Bedrijven en hun medewerkers kunnen via kennis, financiering en deelname aan activiteiten
investeren in een sterke samenleving. Ook in het
kader van goed werkgeverschap sluiten bedrijven aan. Schulden van medewerkers zijn immers ook een probleem van de werkgever. Medewerkers zijn dikwijls zeer begaan, geïnspireerd en trots als zij betrokken worden bij de lokale samenleving. We willen geen pleisters plakken, maar door te verbinden sneller en duurzamer kunnen acteren.’
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