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College van burgemeester en wethouders 
Gemeente Dronten 
Postbus 100 
8250 AC  DRONTEN 
 
 
 
Onderwerp:   Ongevraagd advies Menstruatiearmoede 
Datum:  8 juni 2022 
Uw kenmerk:  - 
Ons kenmerk:  2206lf01 
 
 
 
Geacht college, 
 
 
De ASD heeft vernomen dat er in de gemeente Dronten al met betrokken organisaties 
gesproken wordt over mogelijke oplossingen rondom het onderwerp menstruatiearmoede. 
Een onderwerp dat het armoedefonds heeft aangekaart en waarover inmiddels in 
samenwerking met diverse partijen in februari 2022 een rapport is gepubliceerd met daarin 
aanbevelingen voor een aanpak door gemeenten. 
 
De ASD wil met dit ongevraagd advies extra aandacht vragen voor dit onderwerp, nu de 
inflatie toeneemt en dit vooral de meest kwetsbare inwoners raakt. 
Door het armoedefonds is inmiddels een lijst gepubliceerd van gemeenten en locaties 
waar uitgiftepunten te vinden zijn waar gratis menstruatieproducten beschikbaar zijn. 
https://www.armoedefonds.nl/menstruatie-armoede 
De gemeente Dronten staat niet op deze lijst. 
 
In dit ongevraagd advies willen we de volgende punten onder de aandacht brengen als 
mogelijke opties om menstruatiearmoede zo snel en zo veel als mogelijk tegen te gaan. 
-In de gemeente Dronten zou de Pas van Dronten kunnen fungeren als een middel om de 
doelgroep te bereiken en te voorzien van menstruatieproducten, zonder dat dit een 
mogelijk heersend schaamtegevoel in de weg staat. Daarbij is het wel van belang dat het 
budget verruimd wordt voor de doelgroep, zodat dit niet ten koste gaat van de andere 
opties die de Pas van Dronten al biedt. 
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-Ook mogelijke uitgiftepunten in de vorm van zogenaamde “Nemen of Geven” kastjes 
kunnen een goede bijdrage leveren. Daarmee worden, naast meisjes, ook vrouwen die te 
maken hebben met menstruatiearmoede makkelijk bereikt. Alle inwoners van de 
gemeente Dronten kunnen op die manier betrokken worden om een bijdrage te leveren. 
Een goede communicatie is daarbij belangrijk, net als een vaste persoon/organisatie die 
de taak op zich wil nemen om dit logistiek te begeleiden. 
-Onderschat ook niet de impact die menstruatiearmoede kan hebben op ongelijkheid in het 
onderwijs. Kinderen hebben geen invloed op de budgetten van hun ouders, maar 
ondervinden helaas wel de consequenties als de financiële middelen niet toereikend zijn, 
ook op dit vlak. Thuisblijven is vaak de makkelijkste en goedkoopste keuze als een meisje 
ongesteld is en geen menstruatieproducten heeft. Via een voorziening in de 
damestoiletten op scholen kunnen menstruatieproducten gratis worden aangeboden. 
Daarmee wordt het onderwerp mogelijk uit de taboesfeer gehaald en op termijn net zo 
normaal gevonden als het beschikbaar stellen van toiletpapier.  
-Door het land zijn meerdere gemeenten die geslaagd zijn in het opzetten van een goed 
systeem, al dan niet met hulp van het armoedefonds. 
Hieruit kan de gemeente Dronten de voorbeelden halen die voor onze gemeente het 
meest succesvol lijken. 
 
Voor alle aangedragen punten geldt wat ons betreft dat keuzevrijheid belangrijk is en dat 
de toegang zo laagdrempelig mogelijk moet zijn. 
 
Wij hopen dat ons ongevraagd advies een bijdrage kan leveren aan de bewustwording 
over het onderwerp menstruatiearmoede en dat het kan worden meegenomen in de 
gesprekken die er al gevoerd worden, zodat er op korte termijn zicht is op een passende 
oplossing. 
  
  
 
Met vriendelijke groet, 
namens het bestuur van de ASD Dronten, 
 
 
 
 
 
 
Lia Flipse, ambtelijk secretaris ASD Dronten 
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