
Bijlage: Toelichting Tool “armoedevalberekenaar” van Stimulanz 
 

Reactie ambtelijke bijstand: 
Een dergelijk tool valt onder de categorie handig maar niet noodzakelijk.   
Momenteel zijn er diverse opeenvolgende bezuinigingsvoorstellen gaande en daaronder 
vallen ook opgezegde abonnementen en dergelijke. Om nu geld te vragen voor een 
dergelijke (niet noodzakelijke) tool lijkt dan ook niet zo opportuun.  
  
Contact Stimulanz: 
Er is ook contact met Stimulansz geweest over deze tool. Het blijkt dat er dan een 
opdracht aan Stimulansz gegeven moet worden en Stimulansz gaat (na input van de 
gemeente) met deze tool het één en ander berekenen. Vervolgens vindt uitgebreid een 
persoonlijke terugkoppeling plaats van Stimulansz  waarin ook de medewerkers breed 
worden geïnformeerd. De tool is niet rechtstreeks beschikbaar voor gemeenten. Hiervoor 
is het ook niet gebruiksvriendelijk genoeg. Er wordt gewerkt aan de 
gebruiksvriendelijkheid. 
  
Stimulansz zegt daar het volgende over: 
De calculator kunnen we helaas nog niet toesturen. Op dit moment maakt Stimulansz de 
berekeningen, omdat het systeem niet gebruikersvriendelijk genoeg is. De ontwikkelingen 
van een gebruiksvriendelijke variant zijn ver gevorderd. Waarschijnlijk wordt deze in 
januari opgeleverd aan gemeenten die”Bereken uw recht” (BUR) hebben.  
 
De BWRI heeft deze BUR niet. Het is door de BWRI afgeschaft. 
 
Mocht de BWRI interesse hebben waar en de hoogte van de armoedeval op korte termijn, 
dan moet Stimulansz deze maken. De armoedeval wordt berekend voor een aantal, zelf te 
kiezen, huishoudtypen (maximaal 5). De bevindingen worden besproken met de 
gemeente/opdrachtgever. Daarnaast ontvangt de opdrachtgever een beknopt rapport 
waarin de plaatselijke armoedeval overzichtelijk wordt gepresenteerd inclusief suggesties 
voor de opdrachtgever om deze armoedeval te beïnvloeden.  
  
De armoedevalberekenaar kan op verschillende manieren worden ingezet. Aan de ene kant 
om de politiek te informeren over de vraag “loont het om te werken” aan de andere kant 
kan de calculator ingezet worden in het armoedebeleid en het re-integratieproces door te 
ontwikkelen. Het gesprek over de armoedeval na de berekening is belangrijk. Vaak wordt 
de berekening toegelicht  aan o.a. re-integratie consulenten om bewustzijn te vergroten. 
Een armoedeval houdt de gemeente altijd, maar het bewustzijn welke huishoudens 
kwetsbaar zijn en de hoogte van de armoedeval is belangrijk in het begeleiden naar werk. 
  
 


