
 

PvdA-offensief tegen armoede in Den 

Haag 

De PvdA wil dat de komende periode nog zwaarder inzetten op 

armoedebestrijding. Daarvoor geeft de partij structureel 10 

miljoen euro extra uit. Deze middelen komen bovenop de extra middelen van het Rijk die dankzij de PvdA 

beschikbaar komen (€ 100 mln. in totaal), onder meer voor Den Haag. 

De PvdA vindt dat armoede uit de taboesfeer moet komen. De ergste crisis sinds de jaren ’30 heeft zijn 

sporen nagelaten. Als het gaat om de bestrijding van armoede zal Den Haag moeten laten zien dat we 

werkelijk de schouders er onder zetten. Met elkaar en voor elkaar. 

1. Fors meer geld naar armoedebeleid 

Als het aan de PvdA ligt wordt de komende jaren structureel € 8 miljoen, oplopend tot € 10 miljoen in 

2018 extra uitgegeven aan armoedebeleid en schuldhulpverlening. Daarmee gaat de PvdA verder dan 

alle andere politieke partijen in Den Haag. Het geld zal heel gericht moeten worden ingezet om 

mensen duurzaam uit de armoede te krijgen en het vangnet te bieden dat past bij een solidaire stad. 

 

2. Armoede sneller en beter signaleren 

Er zijn ontzettend veel professionals in Den Haag die signalen van armoede opvangen. Dit wordt nog 

onvoldoende omgezet in gericht handelen. De PvdA wil dat de stadsdeelorganisaties 

armoedebreekijzers in het leven roepen die er voor zorgen dat signalen van armoede worden 

opgevangen en dat er snel en gericht kan worden gewerkt aan de bestrijding van armoede.  

Het melden van armoedesituaties moet ook gemakkelijker worden voor mensen in de stad. Concreet 

kan dat door het instellen van een meldpunt Armoede, met een eigen telefoonnummer, 

websitepagina bij de gemeente, en ga zo verder.  

 

3. Alliantie met grote en internationale bedrijven 

De PvdA wil dat de gemeente een pakt sluit met grote bedrijven en internationale organisaties in de 

stad om in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen stevig in te zetten op de 

bestrijding van armoede in de stad. Concreet kan dit bijvoorbeeld door een buddysysteem in het 

leven te roepen: ieder groot bedrijf neemt een aantal kinderen onder de hoede om ze bijvoorbeeld 

mee te laten gaan op schoolreisje of te zorgen dat ze kunnen deelnemen aan  een cursus of culturele 

activiteit.  

 

4. Betere voorlichting, doorbreek het taboe op armoede 

Er zijn partijen die mensen in armoede stigmatiseren. Dat helpt mensen die het aangaat van de wal in 

de sloot. Je uitgesloten voelen, motiveert niet om weer wat van het leven te maken. Het remt 

bovendien de mensen die het treft om daadwerkelijk gebruik te maken van de voorzieningen die er 



zijn. De PvdA vindt daarom dat er een campagne moet komen gericht op het doorbreken van het 

taboe op armoede. Concreet betekent dit een campagneoffensief om armoede bespreekbaar te halen 

en uit de taboesfeer te halen.   

5. Betere en wijkgerichte analyse van de oorzaken voor armoedesituaties 

 

Samen met de Haagse Hogeschool en de Haagse Campus wil de PvdA een onderzoeksprogramma 

opzetten naar de wijkspecifieke oorzaken van armoede. Op basis van deze jaarlijkse analyses kan het 

beleid verbeteren. Concreet betekent dit het opzetten van een onderzoek om de verschillen in 

armoede in de stadsdelen beter in kaart te brengen. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van 

bijvoorbeeld studenten van de Haagse Hogeschool. 

 

6. Schuldhulpverlening moet fors verbeteren 

 

a. Voor specifieke groepen (onder 110 procent van het wettelijk sociaal minimum) wordt het 

rentepercentage voor de Gemeentelijke Kredietbank verlaagd naar 5,5%. 

b. De Schuldhulpverlening wordt verbeterd om mensen die grote schulden hebben gemaakt beter 

te helpen. Bij de gebruikelijke schuldhulpsanering gaat het vaak mis, omdat mensen hun gedrag 

niet veranderen. Den Haag kan leren van de aanpak in Utrecht. Daar wordt sinds 2012 met 

nieuwe aanpak gewerkt: in driekwart van de schuldregelingen wordt succes geboekt. Concreet 

betekent dat dat mensen binnen 20 dagen meedoen aan een workshop, waar ze leren hoe ze met 

geld en administratie moeten omgaan, hoe ze een begroting kunnen maken en waar ze financiële 

steun kunnen krijgen. Binnen 8 weken ligt er een individueel schuldhulpplan op tafel, terwijl dat 

eerder wel 6 maanden kon duren. Wie niet zelf met het schuldhulpplan uit de voeten kan, krijgt 

via de gemeente steun van een vrijwilliger of een sociaal werker. 

 
7. Ondersteunen werkende armen en kleine zelfstandigen 
 

De gemeente moet in samenwerking met de bonden op basis van de gegevens dat het laatste 

onderzoek ‘Werkende armen’ in Den Haag gericht informatie geven bij werkgevers (zoals horeca, 

zorg, schoonmaakbranche enz.) over de armoedevoorzieningen. De gemeente zal tevens in het kader 

van bestandenkoppeling met de belastingdienst afspraken kunnen maken om de gegevens van 

Hagenaars die werken en te weinig verdienen jaarlijks te verkrijgen.  

 

8. Bekendheid armoedevoorzieningen moet verbeteren 

Per stadsdeel wordt twee keer per jaar een ‘Den Haag helpt’ beurs georganiseerd. In het verleden 

bleek deze beurs heel erg effectief te zijn. Alle wijkloketten worden voorzien van overzichtelijke 

informatie over de armoedevoorzieningen.  

9. Werk, de beste armoedebestrijding 

Last but not least, zet de PvdA in op meer werkgelegenheid in de stad. Los van het armoedebeleid 

investeren we 12 mln. structureel om meer banen te creëren, mensen weer aan het werk te helpen. 

Werk is het beste middel om armoede tegen te gaan. 


