‘Altijd op een
richeltje lopen’

Vindplaatsen zijn plekken waar werkende ouders komen
of organisaties waarmee werkende ouders in contact komen.
Daar kunnen zij bekend gemaakt worden met de beschikbare
ondersteuningsmogelijkheden voor hun kinderen, zoals voorzieningen van de gemeente en de Sam&werkingspartners.

Vindplaatsen
Deze inventarisatie van vindplaatsen is op meerdere manieren interessant.
Het zijn plekken waar werkende ouders komen of organisaties waarmee
werkende ouders in contact komen. Daar kunnen zij bekend gemaakt worden
met de beschikbare ondersteuningsmogelijkheden voor hun kinderen, zoals
voorzieningen van de gemeente en de Sam&werkingspartners.
Het overzicht is zowel interessant voor particuliere partijen die ondersteuning bieden aan kinderen in armoede en die graag willen weten via welke kanalen zij werkende ouders beter kunnen
bereiken, als voor professionele partijen die werkenden met geldzorgen ondersteunen en ouders
op weg zouden kunnen helpen naar ondersteunende voorzieningen voor hun kinderen.
We doen tegelijkertijd ook een oproep aan deze vindplaatsen om alert te zijn op ouders die
mogelijk geldzorgen hebben en ondersteuning voor hun kinderen kunnen gebruiken. Mensen
werkzaam of betrokken bij deze vindplaatsen kunnen ouders wijzen op de ondersteuningsmogelijkheden van bijvoorbeeld Sam& en de gemeente.
Omdat vindplaatsen – de naam zegt het al - plaatsgebonden zijn, zullen zij lokaal verschillen
wat betreft bijvoorbeeld naamgeving. Daarom duiden we ze in dit overzicht in algemene termen
aan. Ook zijn niet alle vindplaatsen in alle gemeenten aanwezig. Dit overzicht is dan ook vooral
bedoeld als inspiratie of checklist.
Een deel van de vindplaatsen heeft betrekking op alle mensen met geldzorgen. Een gedeelte
heeft specifiek betrekking op werkenden.

Zorg
• Apotheek
• GGD: Schoolartsen en
consultatiebureaus
• Huisartsen / schap met folders
• Jeugdzorg

Vindplaatsen

Life events
• Curatoren (na faillissement)
• Echtscheidingsadvocaten / lokaal
scheidingspreekuur,
bijvoorbeeld www.kr8vanraalte.nl/
scheidings-informatie-spreekuur-sins
• Mediators
• Villa Pinedo www.villapinedo.nl
(jongeren platform voor kinderen van
gescheiden ouders)
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Sport, spel en cultuur
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Binnenspeeltuinen
Buurtsportverenigingen
Culturele centra
Kindervakantiewerk
Lokale festivals
Muziekscholen
Scouting
Speeltuinverenigingen in de wijk
Speel-o-theken
Sportverenigingen
VoorleesExpress
Zwembaden

(Buurt)winkels
•
•
•
•
•

Buurtwinkelcentra
Kringloopwinkels
Ruilwinkels
Supermarkten
Tweedehandskledingwinkels

Ontmoeting
• Quiet (lokale netwerken rondom
armoede incl. bedrijfsleven)
• Resto VanHarte
• Wijkcentra / buurthuizen /
wijkgebouwen / MFA’s

Financiële dienstverleners
• Bewindvoerders
• Budgetcoaches
• Formulierenbrigade (vrijwilligersorganisaties zoals Humanitas)
• Kredietbank
• Schuldhulpmaatje
(vrijwilligersorganisaties)
• Schuldhulpverlening

Vindplaatsen

Onderwijs
•
•
•
•

Basisscholen, ouderkamers
Mbo-instellingen
Middelbare scholen
Speciaal onderwijs

Welzijn en Participatie
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centrum voor Jeugd en Gezin
Gemeente, sociale diensten
Gezinsondersteuners
Kinderdagverblijven / Buitenschoolse
opvang
Maatschappelijk werk
Maatschappelijke opvang
Ouder-en kindteams (OKT)
Peuterspeelzalen
Wijkteams

Overig
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AZC’s
Bibliotheek
Kerken, moskeeën
Present (vrijwilligersorganisatie)
Social mediagroepen /
facebookgroepen / buurtapps
Taalhuizen
VluchtelingenWerk Nederland
Voedselbank
Werk en inkomen-organisaties (vaak
werkzaam voor meerdere gemeenten)
Woningbouwvereniging
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Specifiek werkenden / zzp’ers
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(Kleine) administratiekantoren (die zzp-ers als klant hebben)
Agrarische sector (bijv. ZLTO)
Banken / kredietverstrekkers
Bedrijfsverzamelgebouwen / ateliers
Belangenverenigingen / vakbonden
Brancheorganisaties werkgevers (landbouw / metaal / horeca / detailhandel /
zorg / kappers / schoonheidsspecialisten / schoonmaak)
Broodfondsen
Grote bedrijven / werkgevers (KLM / telecom/ PostNL / DHL / McDonalds /..)
Kamer van Koophandel
Ondernemershuis
Ondernemersloket gemeente
Ondernemersvereniging / ondernemersklankbord / ondernemersnetwerken /
ondernemerscafé
Platforms zzp’ers (lokaal, landelijk)
Reïntegratiebedrijven
Schuldhulpverlening specifiek voor ondernemers (zoals Zuidweg en partners of
Over Rood).
Sociale werkbedrijven (bijvoorbeeld Scalabor – Arnhem)
UWV
Vakbonden (bijvoorbeeld spreekuren)
Sponsoren (lokaal Leergeld / Jeugdfonds Sport & Cultuur of landelijk Jarige Job
of Kinderhulp
Tozo (tijdelijke ondersteuningsmaatregel zelfstandig ondernemers – uitgevoerd
door gemeenten)
Werkgevers, personeelszaken (als doorverwijzer)
Winkeliersverenigingen

Vindplaatsen
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