
WONEN

verzuimen naar (school-, tand-, huis-) arts te gaan
eigen bijdrage risico/ medicijnen niet kunnen betalen
slecht gebit; niet onderhouden; meestal ook niet voor verzekerd
ziekelijk uiterlijk (bleek/opgeblazen)
ziek- of afmelden bij schoolactiviteiten (bijv. schoolreisje)
ontbreken van toiletpapier, damesverband, tandenborstel/tandpasta en dergelijke
stress of spanningsklachten; psychische problemen
ontbreken van sociaal netwerk
het ontbreken van spelmaterialen
het ontbreken van sport- of verenigingsactiviteiten
kinderen bezoeken geen verjaardagen of feestjes
geen ziektekostenverzekering
slechte persoonlijke verzorging
in sociaal isolement
afhouden sociale contacten
onverschilligheid (maakt allemaal niet meer uit)

SIGNAALKAART ARMOEDE

RISICOFACTOREN

VOEDING KLEDING

GEZONDHEID

Wat is armoede?
Armoede is het niet kunnen voorzien in de primaire (eerste) levensbehoeften.
Deze omvatten schoon en drinkbaar water, voedsel, kleding, huisvesting en
gezondheidszorg (deelname aan het sociale leven, degelijk onderwijs en
ontspanning kunnen als secundaire levensbehoeften worden beschouwd).
bron: Wikipedia

 ouderdom
 eenoudergezinnen/echtscheiding
 drugs/alcohol gebruik
 wonen in probleemgebieden
 ZZP’er (in tijd van crisis)

   Taal niet spreken en laaggeletterdheid

 laag inkomen/uitkering/schulden
 laag gekwalificeerde arbeid
 laag opleidingsniveau/drop-outs
 zwakke gezondheid

   arbeidsongeschiktheid
 immigratie/allochtonen

weinig inhoud in koelkast
geen ontbijt
geen fruit/ lunch mee naar school
onvoldoende babyvoeding
eenzijdige voeding; snacks en blikvoeding
brood en geen warme maaltijd
veel frisdrank, chips, snoep

ontbreken seizoensgebonden kleding
niet passende kleding/schoenen
kleding gekregen en in zakken bewaard
gebrek aan ondergoed/sokken
geen sportkleding/-schoenen

verwarming te laag/ in één kamer leven
ongeopende enveloppen
huurachterstand/dreigende huisuitzetting
deurwaarder
geen telefoon
afgesloten van water/ stroom/ gas/ telefoon
geen (openbaar) vervoer of slechte fiets
geen of kapotte deurbel
geen computer/internet

Sociaal Team Gouda 088 9004321
Stichting Kernkracht 0182 519060
WMO-loket gemeente Gouda, 140182
Voedselbank, 06-18824905
Non-food (meubels/huisraad/kleding) 06-
18527296 
Speelgoedbank, Bernhardhof 400, Gouda

DOORVERWIJZING zo mogelijk door cliënt zelf, maar altijd met toestemming van
clënt en in aanwezigheid

Naar voorbeeld van de provincie Friesland, aangevuld door
stichting KernKracht en Sociaal Team Gouda okt 2022

www.in-gouda.nl
 

Schuldhulpmaatje 0182 525925
Humanitas Hulp bij Geldzaken 06 10031378
Multiproblematiek/verwaarlozing/zorgmijding:
Meldpunt Zorg en Overlast tel: 0883083535 
Veilig thuis 0800 2000

Niet iedereen die binnen deze factoren valt is per definitie arm!


