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Meer speelruimte
voor effectief maatwerk
Dit is de eerste nieuwsbrief van het maatwerkfonds Etten-Leurse Kracht. Een initiatief van de
HuurdersBelangenVereniging Etten-Leur (HBV), woningcorporatie Alwel en Gemeente Etten-Leur.

Gezellige drukte!
We blikken nog even terug naar de laatste bijeenkomst:
21 februari, vorig jaar in het Huurdershuis. Op de agenda
stond de aanpak van woonlasten en armoede in Etten-Leur.
Er waren 50 professionals en vrijwilligers van organisaties
uit het sociale domein aanwezig. Om de noodzaak van deze
bijeenkomst te schetsen, gaf Rob van Son,
vestigingsmanager bij Alwel, aan dat zo’n 500 huishoudens
in Etten-Leur maandelijks meer dan € 100,- per maand
tekort komen. In de fusiebesprekingen van Alwel heeft de
HuurdersBelangen Vereniging Etten-Leur gepleit voor een
aanpak van de woonlasten- en armoedeproblematiek.
Hiervoor is fusiebudget beschikbaar gemaakt.

De Bossche Bond
Projectleider Peter Baetsen
vertelde tijdens deze
bijeenkomst een inspirerend
verhaal over de Bossche Bond.
In Den Bosch neemt de armoede
onder huurders toe:
* de doelgroep groeit
* lichte afname van de sociale
huurvoorraad
* stijging huur- en energielasten
* koopkracht laagste inkomens
blijft dalen.
Verschillende organisaties
verenigden zich in De Bossche
Bond om maatwerk te bieden bij
betalingsproblemen. Samen
zetten ze de schouders eronder.
En dat blijkt vruchten af te
werpen.
Reden om te kijken of een
dergelijke aanpak ook voor
Etten-Leur werkt.
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Arm alarm: er moet iets gebeuren
In Etten-Leur delen we gezamenlijk het urgentiegevoel.
En daarom zijn Alwel, HuurdersBelangenVereniging,
Gemeente Etten-Leur en Surplus aan de slag gegaan om
ook hier een maatwerkfonds op te richten:


Situatie burger/cliënt/huurder is uitgangspunt



Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg



In sommige situaties is een andere aanpak vereist



Voorbeeld Bossche Bond: gezamenlijk gedragen
aanpak door maatwerk

Etten-Leurse Kracht van start!
Achter de schermen werden de voorbereidingen getroffen. Het geld was beschikbaar door de fusie tussen
Woonstichting Etten-Leur en AlleeWonen. De zorgvuldige uitwerking kostte wat tijd, maar nu kunnen we met
trots zeggen dat we maatwerk kunnen bieden bij betalingsproblemen, waarvoor geen (snelle) oplossing is via
het reguliere circuit. Want, Etten-Leurse Kracht bestaat! Sterker nog, we hebben al twee casussen succesvol
afgerond. Op dinsdag 2 april geven we officieel het startsein, in het bijzijn van verschillende professionals.
Professionals: dien jouw casus in
Een blijvend succes van Etten-Leurse Kracht staat of valt met jouw inbreng. Het gaat niet alleen om geld, maar
ook om afstemming. Anders durven kijken en handelen. Daar hebben we casussus van profesionals in EttenLeur voor nodig. Op onze website kun je je aanmelden en een casus aandragen.

https://www.onsplatform.tv/ettenleursekracht
Vertel het door!
Jij kent vast mensen in jouw netwerk die ook baat hebben bij het werk van Etten-Leurse Kracht. Wijs ze gerust
op de website en vertel het door! We hebben binnenkort ook een (digitale) folder met uitleg voor professionals.
Heb je hier behoefte aan?
Mail ons gerust wat je nodig hebt:
Groeten van het kernteam,
Annelies Koopman
Lonneke Palmen
Karin van Dongen

elk@alwel.nl

