Monitoren van
minimabeleid

Beter zicht op de doelgroep minima
Armoede treft diverse doelgroepen. Door de hui-

• Inzicht in de doelgroep minima

dige economische crisis worden ook doelgroepen getroffen die voorheen buiten schot bleven.
Elke groep heeft verschillende kenmerken en
verdient een specifieke benadering. Binnen het
gemeentelijke minimabeleid is een aanbod aan
voorzieningen voorhanden om deze doelgroepen te ondersteunen. Maar wat is het bereik van
deze regelingen? En wat zijn de effecten van
(nieuw) beleid op de inkomens van de doelgroepen?

• Bereik van uw regelingen
• Gerichte doelgroep benadering
• Inkomens Effectrapportage

Minimamonitoren
KWIZ is een bureau voor onderzoek
en informatiemanagement omtrent:

Met de volgende instrumenten van KWIZ krijgt u beter zicht op minima in uw
gemeente.

• Werk en inkomen
• Schuldhulpverlening

Armoedemonitor

• Zorg en Jeugd

De Armoedemonitor is een rapport op basis van bestandskoppelingen, waarin de

• Maatschappelijk ondernemen
Wat is onze missie?
Wij verbinden en combineren kennis

kenmerken van uw doelgroep voor het armoedebeleid in kaart worden gebracht:
leeftijd, bron van inkomsten, etniciteit, huishoudtype en wijk. Tevens rapporteren
we het bereik van uw voorzieningen: hoeveel personen uit de doelgroep maken op
dit moment gebruik van Bijzondere Bijstand, Individuele Inkomenstoeslag, Collectieve Ziektekostenregeling, kwijtschelding gemeentelijke belastingen, de stadspas,

en informatie. Hiermee kunnen  onze

schuldhulpverlening en de Wmo? We matchen deze gegevens zodanig dat op

opdrachtgevers voorzieningen ef-

individueel niveau het (niet-)gebruik per regeling in kaart wordt gebracht. Daar-

fectief  inzetten, zodat zij de maat-

naast besteden we aandacht aan de in- en uitstroom onder minima. Met de Armoe-

schappelijke participatie van burgers
kunnen vergroten.

demonitor krijgt u de effecten van uw huidige beleid in beeld. Met de Scenarioanalyse kunnen wij de financiële effecten van nieuwe beleidsscenario’s voor u doorrekenen (zie hiervoor de aparte folder).

Wie zijn onze opdrachtgevers?

Inkomensmatrix

Onze opdrachtgevers zijn gemeen-

Naast de mogelijkheid van een rapportage kunnen we ook alleen de gekoppelde

ten en organisaties voor maatschap-

bestanden leveren. Dit doen we met de Inkomensmatrix. U ontvangt een

pelijke dienstverlening en -opvang,

overzichtelijk (Excel)bestand met NAW gegevens van huishoudens die vallen

welzijn- en jeugdzorg, kredietbanken

onder de 110-120% van het wettelijk sociaal minimum. In het bestand worden

en brancheorganisties.

Aangegeven wordt welke huishoudens wel of niet gebruikmaken van de beschik-

dezelfde kenmerken van de huishoudens opgenomen als bij de Armoedemonitor.
bare voorzieningen. Met de Inkomensmatrix kunt u zelfstandig verschillende
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selecties maken op het niveau van doelgroepen en het (niet-)gebruik van een be-

Stavangerweg 23-5

paalde voorziening. Ook kan het bestand worden aangewend voor het aanschrij-
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ven van uw doelgroep of het plannen van huisbezoeken.

Inkomens Effectrapportage
Met de Inkomens Effectrapportage berekenen wij de effecten van (nieuw) landelijk
en lokaal beleid op de inkomens van de minima. Welke gevolgen heeft het wijzigen

Hardwareweg 4

van de inkomensnorm van minimaregelingen op de inkomenssituatie? Wat is de
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vrije bestedingsruimte na aftrek van vaste lasten? Komen er meer mensen in de

Telefoon 033 454 66 65

financiële problemen? Is er sprake van een stapelingseffect doordat er zowel Rijks

Contact
Heeft u vragen over onze dienstverlening? Neemt u dan contact op met

als lokale bezuinigingen zijn? In de berekeningen nemen we ook de eigen bijdragen voor de Wmo en medische kosten mee. Tevens besteden we aandacht aan de
zogenaamde armoedeval: inzichtelijk wordt gemaakt welke voorzieningen komen
te vervallen als mensen een inkomen krijgen op basis van het minimum loon en
welke effecten dit heeft voor het netto besteedbare inkomen. In de rapportage ver-

Peter de Bruin (Accountmanager).

delen we de groepen naar inkomens tot 110% en tot 120% van het wettelijk sociaal

E-mail peter.de.bruin@kwiz.nl

minimum en naar de diverse huishoudtypen. Door koppeling met de Armoedemo-

Telefoon 06 2877 5018

nitor kunnen we desgewenst de inkomenseffecten doorrekenen op basis van het

Website www.kwiz.nl

daadwerkelijke gebruik van de voorzieningen.

