MEER WONDEREN
DOEN MET
WEINIG GELD

SPEERPUNTENKAART
DE FINANCIËLE POSITIE VAN OUDERE VROUWEN:
AANBEVELINGEN VOOR GEMEENTELIJK BELEID
Uit onze achterban ontvangen we steeds meer signalen dat oudere vrouwen extra te kampen hebben met de
gevolgen van de crisis en de bezuinigingen. Hun afhankelijkheid van partner, kinderen en omgeving en
andere factoren spelen hierbij een belangrijke rol. Met deze speerpuntenkaart bieden we suggesties aan
gemeenten om meer aandacht te besteden aan de financiële positie van oudere vrouwen. Bij deze kaart hoort
een document met achtergrondinformatie en meer aanbevelingen.

KENNIS VERGROTEN EN BELEID
VERBETEREN
• Verwerf inzicht in de inkomenspositie van oudere
vrouwen gespecificeerd op verschillende leeftijdscategorieën, etniciteit en verschillen in inkomenspositie tussen mannen en vrouwen. Benut hierbij
specifiek de kennis van vrouwen- en migrantenorganisaties.
• Besteed extra aandacht aan kwetsbare oudere
vrouwen en ontwikkel voor hen passend aanbod.

INFORMATIEVERSTREKKING
• Zet een goed systeem en netwerk op voor informatieverstrekking over inkomensondersteunende
regelingen en benut daarbij zelforganisaties en
intermediairs die in contact staan met oudere
vrouwen, met name migrantenvrouwen.
• Voorzie in voorlichting die is toegesneden op
oudere vrouwen en houd rekening met hun
kennis en afkomst. Daarbij is mondelinge groepsvoorlichting het meest effectief, evenals het toerusten van intermediairs en sleutelfiguren uit
gemeenschappen.

INKOMENSONDERSTEUNING
• Zorg voor spreekuren op goed toegankelijke
locaties in de buurt, waar oudere vrouwen goed
terecht kunnen voor informatie, zo nodig ook in
de eigen taal.

Faciliteer ook zelforganisaties om dit te doen en
om huisbezoeken af te leggen.
• Faciliteer scholing en bijscholing voor vrijwilligers
die goed zijn opgeleid en bekend zijn met en in
de diverse gemeenschappen, zoals sleutelfiguren,
bezoekvrouwen, wijkcontactvrouwen.

BEJEGENING EN BEELDVORMING
• Investeer in trainingen voor medewerkers van
gemeentelijke diensten om meer kennis en begrip
te verwerven over de positie van oudere vrouwen
in al hun diversiteit. Betrek daarbij ook vrouwen
uit de doelgroepen.
• Waardeer mensen die rondkomen van weinig
geld en werk aan positieve beeldvorming.

EMPOWERMENT VERSTERKEN
• Waardeer, stimuleer en ondersteun initiatieven
vanuit de doelgroepen en belangenorganisaties
om de eigen kracht van arme oudere vrouwen
te vergroten en hun zelfstandigheid en empowerment te versterken.
• Ondersteun initiatieven van organisaties om
oudere vrouwen te leren hun financiën en administratie zelf te beheren en hun kennis daarover
te vergroten, bijvoorbeeld pinnen, internetbankieren, opzoeken van informatie over financiële regelingen.

Meer wonderen doen met weinig geld is een project van FNV Vrouw, NOOM, Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten en
werd mede mogelijk gemaakt door een financële bijdragen van het SKANfonds.
Postadres: Postbus 8576, 1005 AN Amsterdam • E-mail: post@fnvvrouw.nl • www.fnvvrouw.nl • www.netwerknoom.nl
Februari 2014

