JAARPLAN 2018 SUPER SOCIAAL HELMOND

Super Sociaal 2.0
Het jaar 2018 zal in het teken staan van Super Sociaal 2.0.
In het kort houdt dit het volgende in
Het klantenbestand zal dan bestaan uit 3 groepen:
Groep 1:
Noodsituaties, klanten met geen inkomen, mogen tijdelijk gratis winkelen totdat zij een uitkering hebben
ontvangen.
Groep 2:
Minima volgens de toelatingscriteria, zij worden halfjaarlijks getoetst. Krijgen een winkelpas met een maandelijks
winkelbudget en betalen ca. 20% van de winkelverkoopprijs in de supermarkten.
Groep 3:
Iedereen met inkomensverklaring met 100% bijstandsnorm van de gemeente Helmond en Laarbeek.
Zij krijgen een winkelpas voor een jaar zonder een gelimiteerd maandbudget. Zij betalen 60% van de
winkelverkoopprijzen in de supermarkten.
Het winkelaanbod zal uitgebreid gaan worden van 50/60 producten per week naar 150 producten per week.
Om dit te kunnen realiseren zullen de winkelinrichting en de openingstijden worden aangepast.

Subsidiënten en sponsors
Het verkrijgen van levensmiddelen via sponsoring door bedrijven wordt voortgezet.
Daarnaast worden acties gecontinueerd zoals het inzamelen van levensmiddelen bij diverse supermarkten door
vrijwilligers.
Samenwerking met andere organisaties.
De samenwerking met hulporganisaties en maatschappelijke organisaties zal gecontinueerd worden en daar waar
mogelijk versterkt.
Stadsleerbedrijf: hierbij werken we samen betreffende integratie van statushouders of langdurige werklozen.
Jong Helmond Lekker Gezond: hierbij wordt gekeken naar samenwerking voor een project om minimagezinnen
met jonge kinderen een gezonde maaltijdvoorziening aan te bieden.
De samenwerking met Vierbinden, De Ruilwinkel, LEV, Senzer, BVC, de diverse maatschappelijke organisaties,
vrijwilligersorganisaties en SMO wordt in 2018 voortgezet. Dit ligt voor de hand daar betreffende organisaties een
ongeveer gelijke doelgroep hebben.
Klantenspreekuur
In 2017 is ingezet om klanten van Super Sociaal met eigen beheer over hun financiën meer grip te laten krijgen op
hun financiën. Gebleken is dat hier behoefte aan is dus in het jaar 2018 zullen we hier mee door gaan.
Uit het klantenspreekuur blijkt dat het schuldenprobleem een belangrijke en ook hardnekkige oorzaak is van
armoede. Om dit fundamenteler aan te pakken is samenwerking met de gemeente nodig. Super Sociaal zal dan ook
blijven deelnemen aan de werkgroepen van de gemeente en het armoede platform.
Vrienden van Super Sociaal
Uitbreiding van deze vriendenkring blijft voortdurend de aandacht houden. Dit gebeurt via o.a. powerpointpresentaties bij relevante organisaties.
Vrijwilligers
Het aantal vrijwilligers fluctueert sterk. Mede door de aantrekkende economie krijgen zij eerder een reguliere
baan. Aandachtspunt voor 2018 zal dan ook zijn het samenstellen van een team dat meer continuïteit biedt.
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Laarbeek
Het klantaantal in Laarbeek blijft achter. Ons inziens zouden er meer huishoudens gebruik moeten maken van de
bus van Super Sociaal. De reden die o.a. door de LEV in Laarbeek aangegeven wordt zouden zijn: schaamte om
gebruik te maken van Super Sociaal en de tijden dat de bus in Laarbeek aanwezig is.
Voor 2018 zullen wij dan ook in gesprek gaan met maatschappelijke organisaties hoe om te gaan met het taboe
van schaamte. Tevens zal er gekeken worden hoe wij de openingstijden aan kunnen passen.
Netwerk sociale supers
In 2017 is gestart met een samenwerking met soortgelijke winkelconcepten als Super Sociaal. Steden welke zich
hierbij aangesloten hebben zijn: Amsterdam, Almere en Vlaardingen. Leden wisselen ervaringen uit en zijn
voornemens om in de toekomst een gezamenlijk inkoopbeleid te gaan voeren. Tevens zal het concept Super
Sociaal verder uitgedragen worden met de bedoeling meer steden zich te laten aansluiten bij het netwerk.
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