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Calder Holding is een op 

werk, maatschappelijke 

participatie, wonen, inburgering, 

psychische zorgverlening en 

schuldhulpverlening gerichte 

landelijke organisatie. De 

bedrijven binnen Calder Holding 

leveren op al deze leefgebieden 

resultaatgerichte en meetbare 

dienstverlening, die vooral is 

gericht op kwetsbare groepen. 

Meer en meer ervaren we de 

behoefte om de verschillende 

leefgebieden goed op elkaar 

af te stemmen. Hiertoe werken 

bedrijven binnen Calder Holding 

waar mogelijk samen. Zo wordt het 

beste resultaat voor zowel de klant 

als de opdrachtgever behaald.

De tien bedrijven binnen 

Calder Holding zijn:

Alexander Calder arbeidsintegratie 

(re-integratie)

Calder UK Ltd. (re-integratie)

IWA b.v. (re-integratie)

Talent Ltd. (recruitment)

Capabel Taal b.v. (inburgering)

Taalwereld+ (inburgering)

Westerbeek COD b.v. 

(schuldhulpverlening)

AOB Compaz b.v. (dianose)

Max Ernst b.v. (geestelijke 

gezondheidszorg)

Jan Arends b.v. (geestelijke 

gezondheidszorg)

www.calderholding.nl

G-groep
De G-groep is een samenwerkingsverband van verschillende 
re-integratiebedrijven, waaronder Alexander Calder 
arbeidsintegratie. Zij hebben hun krachten gebundeld om 
mensen met een Wajong-uitkering aan werk te helpen én aan 
het werk te houden.

Lerend Werken In Bedrijf
Alexander Calder arbeidsintegratie is een van de deelnemers 
aan het project Lerend Werken In Bedrijf. Het project heeft 
als doel om met een combinatie van leren en werken, 
werkzoekenden aan een baan te helpen. De ambitie is om nog 
in totaal tienduizend werkzoekenden via een leerwerkbaan in 
diverse branches aan het werk te krijgen.

Lifecoaching
Klanten met grote problemen als schulden, psychosociale 
problematiek, verslaving, medische problemen enz. worden 
door hun lifecoach begeleid zodat ze hun eigen leven weer op 
orde krijgen.

Calder UK Ltd.
Vanuit Nederland is in 2009 Calder UK Ltd opgericht met als 
doel jaarlijks 10.000 langdurig werkzoekenden in Londen te 
ondersteunen bij het vinden van een baan. Hiertoe gaat de klant 
vanaf het begin van zijn traject met zijn jobcoach op zoek naar 
werk en worden eventuele belemmeringen weggenomen.

SW-indicatie
Om een beslissing over een SW-indicatie te geven schakelt het 
UWV Werkbedrijf vaak de deskundigen van Aob Compaz in 
voor extra medisch en/of psychologisch advies.

Jan Arendshuis
Een Jan Arendshuis is een eigentijdse combinatie van zorghotel 
en activiteitencentrum, waar mensen met een psychische of 
sociale beperking de kans krijgen om naar vermogen mee 
te doen in de samenleving. In Tilburg is de jongerenfoyer 
is een opvanghuis voor jongeren die de aansluiting met de 
samenleving dreigen kwijt te raken. Het doel is om jongeren 
in staat te stellen na twee jaar zelf hun eigen leven te laten 
runnen.

Capabel Taal
Met een eigen methode en een onderscheidende aanpak 
is Capabel Taal de grootste aanbieder op het gebied van 
inburgeringstrajecten en voert deze uit in opdracht van circa 
vijftig gemeentes

Een greep uit de activiteiten 

van Calder Holding:



Leren en ontwikkelen Samen het beste uit medewerkers halen  

Met dit doel verbindt RadarVertige zich al meer dan 20 jaar aan sociale diensten, afdelingen sociale zaken & werkgelegenheid en werkpleinen.  

We onderscheiden ons daarbij met de ‘voor & door’ aanpak. Opleidingsvragen van organisaties zijn alleen effectief op te lossen als de mensen 

waar het om gaat zélf actief een bijdrage leveren aan de oplossing. Wij spelen daarbij een onder steunende rol. Laat u inspireren door ons 

aanbod en neem een kijkje op www.radarvertige.nl of bel ons op (020) 643 3813.

www.radarvertige.nl

Handhaving
• Waarden- en normenshow
• Leergang Handhaven in de keten
• Fraude-alertheid
• Leergang Nabij en streng
• Klantgericht debiteurenbeheer

Competenties
• Klantgerichtheid
• Resultaatgerichtheid
• Confronterende gespreksvoering
• Gespreksvaardigheden

• Voorliggende voorzieningen
• Actualiseren sociale zekerheid
• WW/WWB/WSW
• WIJ
• WIA
• Arbeidsrecht & wet poortwachter

Kennistrainingen

• Caseloadbeheer
• Stressbestendigheid
• Timemanagement

Verzuimmanagement

Doelgroeptrainingen
• Sterk naar Werk
• In & uit de bijstand
• Look@me
• Netwerken
• Skills voor werkzoekenden
• Groepsgerichte empowerment
• Scholingsprogramma Romavrouwen

Armoedebeleid
• Formulierenbrigade
• Schuldhulpverlening

Participatietrainingen
• Lifecoaching
• Back on Track
• Activeringsmedewerker
• Ik als interviewer
• Braintraining/mindfullness
• Je leven in balans
• Je leven in beweging

• Digitaal leerplein
• E-coaching
• Action learning
• Persoonlijke- en teamleerroutes
• Performance gericht leren

Het nieuwe leren

Agressie en veiligheid
• Omgaan met emotie en agressie
• Veilig op huisbezoek
• Leiding geven aan agressiebeleid
• Opvang en nazorg
• Sanctiegesprekken • Coachende vaardigheden

• Interculturalisatie
• Radicalisering

Integratie

• Basistraining
• Groepsgerichte klant activering
• Van klantmanger naar coach

Klantmanagement

Onze inspiratiemix
Simulatietrainingen
• Simuleren baliegesprek
• Simuleren huisbezoek
• Simuleren spreekkamergesprek

Re-integratie
• Jobhunting
• Werkgeversbenadering
• Niemand Buitenspel
• Aanbodgericht bemiddelen
• Re-integratiegame
• Diagnose stellen
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THEMA: ARMOEDE

Betrek kwetsbare burgers bij 
ontwikkeling van beleid
Thomas Hofmans
Meetellen en meedoen zijn belangrijke
uitgangspunten bij participatiebevorde-
ring van kwetsbare burgers. Waarom
komt dit dan in de praktijk zo weinig
voor? Aan de slag spreekt met Wilma Kui-
per, directeur CliP. 18

Armoede? Basta!
Paul Pikros
BASTA! Zo heet het in 2010 opgerichte
samenwerkingsverband tussen Delta
Lloyd, ABN Amro, Tempo-team, Ymere en
IBM dat als doel heeft iets aan het armoe-
deprobleem in Amsterdam te doen. 20

Speelgoedbank De Grabbelton
Rinske van Duifhuizen
Speelgoedbank De Grabbelton is een
typisch voorbeeld van hoe mensen succes-
vol op eigen kracht zich kunnen inzetten
voor hun eigen doelgroep. Daarom neemt
Aan de slag een kijkje bij Janet Tel, opricht-
ster van de speelgoedbank. 22

‘Armoede raakt de hele stad’
Diederik Ludwig
Verbinden en versterken. Dat is in een
notendop wat een armoederegisseur te
doen staat. Aan Hetty Vlug de taak om
deze unieke functie in Amsterdam te ver-
vullen. Aan de slag nemen wij een kijkje
achter de schermen. 23

Armoede heeft vele gezichten. Geen geld,
gezondheidsproblemen. Geen of weinig socia-
le contacten. Allemaal aspecten die ervoor
zorgen dat mensen niet volwaardig kunnen
participeren in de samenleving. In dit num-
mer besteden wij aandacht aan hoe u daar
als professional mee om kunt gaan. 8

Samen de strijd aan tegen armoede
Thomas Hofmans
Almelo is van oudsher een textielstad waar
veel ongeschoolde mensen in het verleden
prima werk konden vinden. Tijden verande-
ren en deze mensen staan nu in armoede
langs de kant. Om armoede terug te drin-
gen is het ‘armoedepact Almelo’ in het
leven geroepen. 12

Schuldhulpverlening: De Haagse aanpak
Sjaak Koehler
Schuldhulpverlening is onderdeel van een
belangrijke verdedigingslinie om armoede
en sociale uitsluiting te voorkomen. Doet
de gemeente haar werk goed, dan wordt
de spiraal naar beneden doorbroken. Aan
de slag sprak met de Kredietbank in Den
Haag over ‘de Haagse aanpak’. 14

Armoede: een veelkoppig monster
Annemiek Onstenk
Armoede is een veelkoppig monster. Aller-
lei instanties proberen het te overmeeste-
ren. Welke aanpak stellen mensen in een
armoedesituatie zelf voor? Zijn de oplossin-
gen die zij aandragen niet effectiever? 16
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Mijn moeder

Mijn moeder is een held.
Ze zorgt voor ons en geeft ons
te eten. 
In het weekend iets lekkers erbij. 
Zo gauw de kinderbijslag er is,
krijgen we nieuwe kleren 
en schoenen als die nodig zijn.

Mijn moeder is een held.
Ze is veel onderweg om koopjes
te zoeken. Ze vindt altijd wel
weer iets uit.
Laatst nog had ze een cadeau-
bon van haar vrijwilligerswerk
gekregen. Daar heeft ze iets van
gekocht bij Blokker.
Dat bracht ze de volgende dag
weer terug en toen kreeg ze er
contant geld voor. Daarvan 
konden we extra boodschappen
doen bij de Aldi. Ze nemen daar
namelijk geen cadeaubonnen aan.
Toen hebben wij wel gezegd 
dat ze iets extra lekkers voor
zichzelf moest kopen, want het
was toch haar extraatje geweest.

Mijn moeder is een held.
Ze heeft op mijn roze blouse van
vorig jaar een paarse bies gestikt.
Nu hoor ik er helemaal bij. 
Ze heeft gevoel voor mode.

Mijn moeder is een held.
Laatst nog heeft ze het geld dat
we kregen van de gemeente om
ons te laten sporten, gebruikt
om de huur te betalen, want 
de woningbouw deed moeilijk. 

Toen heeft ze het betalen van de
energie twee weken opgeschoven
om onze sport te betalen. Met
het geld van de belasting, heeft
ze daarna Essent betaald toen
daar een dreigbrief van kwam en
de school heeft ze gevraagd te
wachten tot de kinderbijslag 
binnen is. En nou is alles weer
mooi rond. Knap hè?

Mijn moeder is een held.
Ze heeft een prachtige smoes
verzonnen, waardoor ik niet mee
hoefde op schoolreis.
Nou hoeven we gelukkig ook
niet meer na te denken over de
aanschaf van een toilettas met
spullen, zakgeld, pyjama en
ondergoed dat door iedereen
gezien mag worden, extra 
beltegoed, de reisverzekering, 
vervanging zoeken voor mijn
krantenwijk en het geld van
twee keer oppassen mis lopen.

Mijn moeder is een held.
Maar ik kan niet over haar
opscheppen, omdat ze niet wil
dat iemand weet dat we zo 
weinig geld hebben.

Marja Wittenbols is auteur van dit
gedicht en als projectuitvoerder
verbonden aan Stiching De Vonk.
Stichting De Vonk gebruikt dit
gedicht vaak in trainingen om in
beeld te brengen waar armoede
over gaat. 

MIJN PRAKTIJK

De rubriek Mijn Praktijk geeft ervarings-
lessen door. Welke aanpak werkt wel en
welke niet. Wat zijn de succesfactoren en wat
zijn de belangrijkste doorbraken. In het per-
soonlijke contact of in methodieken. Voor-
beelden die u verder helpen in uw praktijk.

Inventarisatie armoede-instrumenten
Er zijn vele armoede-instrumenten ontwik-
keld die zich specifiek richten op jongeren.
Juist bij deze doelgroep kan de armoede-
spiraal doorbroken worden. Wij maakten
een inventarisatie van deze middelen. 28

Samen lijden, samen leren
Dick Zuurveen
In de serie ‘Mijn ervaringen’ presenteren
coaches een casus uit hun eigen praktijk.
Deze maand vertelt Dick Zuurveen over
een bijzondere interventie bij een van zijn
eersten cliënten. 30

Aan de slag 8/9-2012

Why it’s so hard to end poverty 
in America?
Sjaak Koehler
Meer dan 46 miljoen mensen leven in de
Verenigde Staten onder de armoede-
grens. Dat is 15% van de bevolking. Aan
de slag schoof aan bij een lezing van pro-
fessor Peter Edelman om een antwoord te
krijgen op de vraag ‘Why it’s so hard to
end poverty in America?’. 26



4

Aan de slag 10/11-2012

Nieuw kabinet
en sociale
zekerheid 
Onlangs hebben de fracties van de
VVD en de PvdA hun akkoord gege-
ven op het regeerakkoord. Daarmee
is de coalitie tussen de VVD en de
PvdA een feit. Een aantal maatrege-
len hebben grote invloed op de
sociale voorzieningen.

Ww-duur aangepakt
De maximale duur van de Ww-uitke-
ring wordt volgens de kabinetsplan-
nen per 1 juli 2014 voor nieuwe geval-
len teruggebracht tot twee jaar. Het
eerste jaar is de uitkering gerelateerd
aan het laatstverdiende loon, het
tweede jaar wordt het bedrag terug-
gebracht tot 70% van het minimum-
loon. Werkgevers gaan vanaf 2014
hogere Ww-premies betalen. Het plan
om de eerste zes maanden de Ww-
uitkering door de werkgever te laten
betalen gaat niet door.

Participatiewet
Naast de herziening van de Werke-
loosheidswet wil het nieuwe kabinet
meer arbeidsgehandicapten aan een
reguliere baan helpen. Dit wil het
kabinet bereiken door de nieuwe
Participatiewet. Deze nieuwe wet
vervangt het wetsvoorstel Werken
naar vermogen en moet per 1 janu-
ari 2014 ingaan.

Quotum werkgevers
Onderdeel van de participatiewet is
het voornemen om werkgevers van
organisaties die groter zijn dan 25
werknemers vanaf 2015 een quotum
van vijf procent op te leggen voor
het aannemen van arbeidsgehandi-
capten. Op het niet halen van de
quotum komt een boete te staan
van e 5.000 per werkplaats. 

Minima verliezen kortingspas

Alleen SW bij kans gewone baan

Tienduizenden huishoudens met een laag
inkomen hebben hun kortingspas (zoals
de Ooievaarspas in Den Haag en de U-pas
in Utrecht) in moeten leveren bij hun
gemeente (in Den Haag bijvoorbeeld
moeten dit jaar zo’n 11.000 mensen hun
Ooievaarspas inleveren en in Utrecht gaat
het om 12.000 mensen die hun U-pas
kwijtraken). 

Lagere norm
Met deze pas konden zij onder meer kor-
ting krijgen op de contributie voor sport-
verenigingen en toegang tot culturele
instellingen zoals musea. Dat is het gevolg
van de strengere grens aan het armoede-

beleid, ingesteld door het kabinet-Rutte, zo
meldde de Volkskrant afgelopen maand.
Eerder mochten de kortingskaarten wor-
den verstrekt aan inwoners met een inko-
men van 130 procent van het bijstandsni-
veau, dit jaar is deze grens verlaagd tot
110 procent. De nieuwe grens geldt voor
al het locale armoedebeleid, waaronder
dus de kortingspassen. De norm is naar
beneden bijgesteld omdat het armoede-
beleid de prikkel om te gaan werken weg
zou nemen. Veel gemeenten hopen dat
het nieuwe kabinet de norm weer ver-
hoogt of zelfs helemaal loslaat. Zij zijn
bang dat inwoners met een laag inkomen
in een sociaal isolement raken.

De vier grote steden (G4) willen de
sociale werkvoorziening moderniseren.
De Wet sociale werkvoorziening (Wsw)
zou alleen toegankelijk moeten zijn
voor arbeidsgehandicapten die kans
maken om uiteindelijk aan een ‘gewo-
ne’ baan te komen. Dat schreven de
wethouders van Werk en Inkomen van

de vier steden vorige maand in een
brief aan de informateurs Henk Kamp
en Wouter Bos. Ongeveer de helft van
de mensen die nu de Wsw instromen
zijn niet in staat om bij een reguliere
werkgever aan de slag te gaan, aldus
de Haagse wethouder Henk Kool in
Trouw. 
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STATISTIEK

Sneller uit Bijstand in 
kleinere gemeenten

Van de bijna 350.000 mensen die in 2010
bijstand ontvingen, vond 9% in 2011 een
baan. Dat is een lichte stijging ten opzichte
van het jaar daarvoor, maar nog steeds veel
lager dan voor het uitbreken van de econo-
mische crisis (in 2007 was de uitstroom
naar werk 15%). Dat blijkt uit cijfers die het
CBS afgelopen maand bekendmaakte.
Opvallend daarbij is dat bijstandsgerechtig-
den in de kleinere gemeenten (tussen de
10.000 en 50.000 inwoners) het aanzienlijk
beter deden dan hun lotgenoten in grotere
gemeenten. In deze gemeenten verruilde
11% van de bijstandsgerechtigden hun uit-
kering voor betaald werk.

Werkloosheid stijgt 
nog altijd

De werkloosheid is in september gestegen
naar 6,6%, meldt het CBS. Dat zijn 5.000
mensen meer zonder baan dan de maand
ervoor. In de afgelopen drie maanden nam
het aantal werklozen met gemiddeld 8.000
per maand toe. Er kwamen in deze periode
gemiddeld per maand 5.000 werkloze man-
nen en 3.000 werkloze vrouwen bij. In sep-
tember waren 281 duizend mannen en 238
duizend vrouwen werkloos. Het aantal lopen-
de Ww-uitkeringen bleef met 304.000 vrijwel
gelijk aan dat van augustus. Vergeleken met
een jaar geleden nam het aantal WW-uitke-
ringen toe met 21 procent.

m
in

de
r 

da
n 

10

10
 t

ot
 2

0

15
0 

to
t 

25
0

10
0 

to
t 

15
0

50
 t

ot
 1

00

20
 t

ot
 5

0

25
0 

of
 m

ee
r

%
12

10

8

6

4

2

0

Bron: CBSaantallen x 1.000

Ziektewet gemoderniseerd

Nieuws

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel
Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsonge-
schiktheid Vangnetters aangenomen. Het
kabinet beoogt met de wetswijziging om
de kosten van ziekte en arbeidsongeschikt-
heid onder flexwerkers terug te dringen. De
uitkeringslasten voor deze groep zijn de
laatste jaren namelijk enorm toegenomen. 

Zelf invloed op premie
Door de wetswijziging moeten werkgevers
vanaf 2014 (afhankelijk van de loonsom
van de organisatie) een premie betalen op
basis van de specifieke Ziektewet- en WGA-
uitkeringslast van flexwerkers die aan hun
organisatie is toe te schrijven. Een uitke-

ringslast is aan een organisatie toe te ken-
nen wanneer de flexwerker ziek wordt tij-
dens het dienstverband of binnen vier
weken daarna. De verantwoordelijkheid
voor het aan de slag houden van werkne-
mers verschuift door de wet van overheid
naar werkgevers. Dat levert organisaties
extra uitdagingen op, maar ook de kans om
zelf invloed te hebben op de premie die zij
betaalt. Door maatregelen te nemen waar-
mee ziekteverzuim van flexwerkers
afneemt, bijvoorbeeld door extra aandacht
aan re-integratie, kunnen werkgevers de
individuele premie die zij moeten betalen
verlagen. Een nieuwe markt dus voor re-
integratiebureaus!

Personeel bouw geloosd
Het komt de laatste tijd regelmatig
voor dat bouwbedrijven zich failliet
laten verklaren om zo van hun vaste
personeelsleden af te komen. Na zo’n
faillissement maken ze regelmatig een
doorstart met zzp’ers, waardoor de
bouwbedrijven veel goedkoper af zijn.
Bovendien kunnen de zzp’ers probleem-
loos opzij geschoven worden als ze over-
bodig zijn. De gevolgen van de crisis in
de bouw worden op deze manier voor
een groot deel afgewend op de werkne-

mers, en indirect op het sociale stelsel.
Dat meldt vakbond FNV Bouw in het AD.
Aan ongeveer 40% van de faillissemen-
ten in de bouw zou volgens de vakbond
een luchtje zitten. Overigens ontkent de
werkgeversvereniging Bouwend Neder-
land dat dit op grote schaal plaatsvindt.
‘Als het al gebeurt, dan is dit op zeer
kleine schaal en sporadisch’, aldus een
woordvoerder. Het is volgens Bouwend
Nederland een verschijnsel waar zij als
werkgever niet achter staan.

Mismatch op arbeidsmarkt
Vacatures en werkzoekenden zijn in
Nederland slecht op elkaar afgestemd.
Slechter in ieder geval dan in Dene-
marken, Oostenrijk en Italië. Alleen
België doet het nog minder goed. Dat
blijkt uit onderzoek van de Belgische
centrale bank. De mismatch wordt
voornamelijk veroorzaakt door een
relatief groot aantal laaggeschoolde
werklozen, terwijl werkgevers vooral
op zoek zijn naar hooggeschoolden.

Daardoor blijven veel vacatures open-
staan, terwijl ook veel mensen werk-
loos blijven. Ook dragen regionale ver-
schillen bij aan de mismatch op de
arbeidsmarkt. Zo manifesteert de
krapte op de arbeidsmarkt zich voor-
namelijk in de Randstad. Dat leidt tot
de paradoxale situatie dat er een groei-
ende behoefte is aan specialistisch
talent, maar tegelijkertijd het aantal
werkzoekenden toeneemt. 
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AGENDA

Spotlight lokale helden

Meer dan een miljoen Nederlanders leeft in
armoede. Eén derde van alle huishoudens
heeft veel moeite om rond te komen. Daar-
om organiseert Radar samen met o.a. Divo-
sa, Stimulansz en de VPRO een inspiratieses-
sie over armoede. Tijdens deze bijeenkomst
presenteren mensen die hun eigen positie en
die van anderen hebben verbeterd hun erva-
ringen. Daarnaast is er aandacht voor de aan-
pak van armoede en wordt er een film ver-
toond.
Donderdag 29 november van 
15.30 - 19.30 uur
Amsterdam
Aanmelden voor 22 november 
via j.dehaan@radaradvies.nl 

De ondernemende 
gemeente

Op 29 november 2012 organiseren VNG en
Divosa hun Najaarscongres in de Brabanthal-
len te Den Bosch. De ondernemende
gemeente en regionale samenwerking staan
dit jaar centraal. Daarbij komen vragen aan
de orde als ‘waar willen we naar toe? Welke
kansen zien we? En hoe kunnen we met
elkaar de middelen verzamelen om ons
doel te bereiken?’.
Donderdag 29 november
Den Bosch
f 449

Duurzame inzetbaarheid

Het lijkt nog ver weg, de krapte op de
arbeidsmarkt. Maar vergrijzing en ontgroe-
ning gaan er hoe dan ook voor zorgen dat
duurzame inzetbaarheid steeds belangrijker
wordt. Duurzame inzetbaarheid is niet alleen
een zaak van de werkgever maar vooral ook
van de werkende zelf. Hoe kan het individu
zelf aan de slag met zijn of haar inzetbaar-
heid? En hoe kunnen andere partijen hierbij
faciliteren? Wat is er nodig om de werkne-
mer aan zet te krijgen? Deze en andere vra-
gen worden behandeld tijdens het symposi-
um ‘Duurzame inzetbaarheid: werknemer
aan zet!’ van OVAL.
4 december
Hilversum
f 195

Steeds meer jongeren werkloos
De werkloosheid onder jongeren loopt op.
Het aantal jongeren (15-25 jaar) dat geen
opleiding volgt en werkloos is, steeg het
afgelopen jaar van 31.000 tot 45.000. In
het tweede kwartaal van 2012 waren
108.000 jongeren werkloos, dat zijn er
26.000 meer dan in dezelfde periode een
jaar eerder. Van dat aantal volgen 64.000
jongeren onderwijs en zoeken daarnaast
een parttime baan. De werkloosheid onder
jongeren die geen opleiding volgen, is het
afgelopen jaar bijna met de helft gegroeid,
dat aantal ging van 31.000 tot 45.000. Dit
blijkt uit cijfers van het CBS.

Beurs voor starters
FNV Jong en CNV Jongeren trokken
onlangs aan de bel over de oplopende
jeugdwerkloosheid. Onlangs presenteer-
den zij een tienpuntenplan aan de beoog-
de coalitiepartijen. Daarin staan voorstel-
len voor onder andere meer scholings-
budget en een numerus fixus voor bepaal-
de populaire opleidingen die weinig zicht
bieden op een baan. Ook staat daarin het
voorstel voor ‘startersbeurzen’: afgestu-
deerden krijgen e 400 per maand van de
gemeente als zij een werkervaringsplaats
vinden bij een bedrijf. Het bedrijf legt er
zelf maandelijks e 100 naast. De starters-
beurzen zouden een looptijd moeten heb-
ben van maximaal een half jaar.

Werkgevers doen niets
Werkgeversorganisaties VNO-NCW en
MKB-Nederland zien niets in de voorge-
stelde grootschalige aanpak van de jeugd-
werkloosheid. Zij willen liever eerst
onderzoeken welke sectoren vooral kam-
pen met jeugdwerkloosheid. Rob Slagmo-
len, secretaris arbeidsmarktbeleid bij
VNO-NCW/ MKB-Nederland zegt in het
Financieel Dagblad dat het relatief gezien
wel meevalt met de jeugdwerkloosheid:
‘Veel als werkloos geregistreerde jonge-
ren zitten gewoon op school. Waar zijn de
echte jeugdwerklozen? Pas als je dat
weet, kun je gericht acties inzetten.’
Bovendien geven de werkgeversorganisa-
ties aan dat er voor een grootschalige
aanpak van jeugdwerkloosheid wel werk
moet zijn, en dat dit in bepaalde sectoren
erg moeilijk is.

Niet dramatisch
Bonden en werkgevers zijn het dus weer
eens niet met elkaar eens. Gelukkig geeft
Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarkt-
vraagstukken aan de Universiteit van Til-
burg, duiding in het Financieel Dagblad:
‘De jeugdwerkloosheid is inderdaad niet
dramatisch, maar we moeten de zaak ook
niet bagatelliseren. Veel werkloze jonge-
ren hebben we niet in beeld, omdat ze
zich niet hebben gemeld.’
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VERSCHENEN

UWV-onderzoek nu 
ook Engels

Beknopte weergaves van een aantal onder-
zoeken die het Kenniscentrum UWV uit-
voerde of begeleidde zijn onlangs in het
Engels vertaald. Het gaat om onderzoeken
die eerder al in het Nederlands op uwv.nl
verschenen. De onderzoeken zijn vertaald
naar het Engels omdat de leerpunten van
toegevoegde waarde kunnen zijn voor bui-
tenlandse partners. Voorlopig gaat het om
de volgende onderzoeken:
• Gezondheidsbeleving van werklozen:

Wat is bekend en wat zijn witte vlekken?
• Voorspellers van Werkhervatting vanuit

de WW
• Werkgeversbenaderingen UWV gericht

op het aannemen van ouderen
• De belangrijkste signalen uit de UWV

Kennisverslagen over 2011
www.uwv.nl

UWV lanceert game

Begin oktober heeft UWV een online sollici-
tatiegame gelanceerd onder de naam
‘Expeditie Work’ waarmee laag- en middel-
baar opgeleide jongeren hun sollicitatie-
vaardigheden kunnen verbeteren. Het spel
draait om het verbeteren van een vijftal
vaardigheden, in de virtuele wereld ‘skills’
genoemd. Elke ‘skill’ bestaat uit een ‘fun
game’ die de speler motiveert verder te
spelen en een ‘serious game’ met concrete
doelen. Zoals het opstellen van een cv of
het maken van een persoonlijke lijst met
tips & tricks om werk te vinden.
www.expeditiework.nl

Eerste indruk

Als we iemand ontmoeten, vormen we vaak
al binnen een halve minuut een eerste
indruk. Hoe kun je er voor zorgen dat die eer-
ste indruk staat als een huis? Dat kan belang-
rijk zijn voor het leggen van sociale contac-
ten, maar ook voor bij sollicitatiegesprekken.
In de volledig herziene herdruk van ‘De eer-
ste indruk’ beschrijft Roos Vonk uitgebreid
hoe indrukvorming werkt. Het boek staat
boordevol aansprekende voorbeelden en
recent wetenschappelijk onderzoek. 
www.scriptum.nl

Hardere aanpak fraude

SW-bedrijf Licom failliet 

Nieuws

De Eerste Kamer is begin oktober
akkoord gegaan met een hardere aan-
pak van burgers die frauderen met uit-
keringen. De boetes voor frauderende
uitkeringsontvangers worden vanaf 1
januari 2013 tien maal hoger dan de

huidige boetes. Ook lopen fraudeurs
het risico om maximaal vijf jaar lang
geen uitkering meer te ontvangen wan-
neer zij meerdere keren gepakt wor-
den, voor de Bijstand is dat drie maan-
den. 

De rechtbank in Maastricht heeft afgelopen
maand het faillissement uitgesproken over
de Zuid-Limburgse sociale werkvoorziening
Licom. Dat maakte bewindvoerder Frits
Udo afgelopen maand bekend aan de elf
gemeenten die samen aandeelhouder zijn
van de sociale werkvoorziening. Volgens
Udo was er te weinig geld uitgetrokken
door de gemeenten om Licom draaiende te

houden. Inmiddels hebben de elf gemeen-
ten en de curator van Licom een overname-
contract getekend voor een groot aantal
Licom-activiteiten. Deze overgenomen be-
drijven worden straks voortgezet als aparte
bv’s. Het akkoord garandeert de dienstver-
banden van alle 4.065 mensen in de SW in
Zuid-Limburg. Vooral de ondersteunende
diensten vallen buiten de overeenkomst.

SW zaak van gemeenten
Naar aanleiding van de financiële pro-
blemen bij enkele SW-bedrijven zijn in
de Tweede Kamer vragen gesteld aan
staatssecretaris De Krom van Sociale
Zaken. Onder andere de SP, Groen-
Links en PVV wilden dat de staatsse-
cretaris zou ingrijpen. De Krom voelt
er echter niets voor om zich te bemoei-
en met in de problemen geraakte SW-

bedrijven. De verantwoordelijkheid
ligt bij gemeenten en de betrokken
bedrijven, zei hij afgelopen maand in
het debat met de Tweede Kamer.
Zolang SW-bedrijven de taak uitvoeren
die zij van het Rijk hebben gekregen;
het creëren van arbeidsplaatsen, ziet
de staatssecretaris geen reden om in
te grijpen.
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Armoede  in  Nederland:  prob   
Het woord armoede roept bij de meeste mensen beel-
den op van Afrika of hoofdpersonen uit de boeken van
Charles Dickens. Weinigen hebben concrete beelden
voor ogen van armoede in Nederland. Dat komt ver-
moedelijk omdat armoede in Nederland vrijwel niet
zichtbaar is. De veelheid aan inkomensondersteunen-
de regelingen zorgen daar samen met het volkshuis-
vestingsbeleid voor. Toch bestaat armoede ook in
Nederland. Dat is niet alleen omdat armoede een rela-
tief verschijnsel is dat altijd en overal zal bestaan. Er is
altijd een armste tien of twintig procent van de bevol-
king. Maar ook in absolute zin zijn er arme huishou-
dens in Nederland. Ga maar eens kijken bij de vele
voedselbanken die Nederland inmiddels ‘rijk’ is. 

Armoede  kwestie  van  pech
In dit artikel schets ik hoeveel mensen er ‘arm’ zijn en
wie dat zijn, maar ik wil vooral ingaan op de achter-
grond van het arm zijn. Is armoede een kwestie van
pech of geluk, van doorzetten of defaitisme, van al dan
niet aangeboren capaciteiten of gebreken? Op dergelij-
ke vragen is geen sluitend of definitief antwoord te
geven. Bovendien zijn deze vragen zo oud als de mens-
heid. Ik heb dus niet de pretentie wel hét antwoord te
hebben. Ik wil wel aangeven dat een deel van het ant-
woord ligt in de relatie tussen armoede en niet werken
en dat daarom een deel van de oplossing voor armoede
loopt via de weg naar werk. 

Verscheidenheid  aan  oplossingen
Tegelijkertijd betekent dit dat wat voor de één een
weg uit armoede is, voor de ander onhaalbaar is. Juist
die differentiatie in oplossingen en dus beleid en
benadering van de betrokkenen is noodzakelijk om
tot een antwoord te komen op de vraag wat wij
(samenleving of betrokken individu) kunnen doen
aan het voorkomen of terugdringen van armoede.
Dit artikel gaat slechts in op één van die oplossingen,
maar wel – in mijn ogen – de belangrijkste.

Volgens de meest recente cijfers leven in Nederland
op dit moment 8 à 9% van alle huishoudens op of
onder de zogenaamde lage-inkomensgrens. Deze
grens ligt net boven de voor het desbetreffende huis-
houden geldende bijstandsnorm. Voor een alleen-
staande lag dit bedrag in 2010 op s 940 (exclusief
toeslagen). In dat jaar moesten een kleine 600.000
huishoudens van een inkomen op of onder dit
niveau rondkomen. Net geen 30% van deze groep
leefde ten minste vier jaar van een dergelijk laag
inkomen. 

Armoede  vooral  in  bijstand
Het blijkt dat de groep armen sterk gedomineerd
wordt door huishoudens die afhankelijk zijn van een
bijstandsuitkering. In 2010 behoorde 65% van de bij-
standshuishoudens tot de arme huishoudens. In abso-
lute aantallen meer dan 200.000 huishoudens, of
meer dan een derde van alle huishoudens die onder de
lage-inkomensgrens leefden. Een tweede omvangrij-
ke groep zijn de arbeidsongeschikten: 22% van hen
behoort tot de arme huishoudens. In tegenstelling tot
wat vaak gedacht wordt, komt armoede onder oude-
ren relatief weinig voor. Slechts 3% van de 65-plussers
behoort tot deze groep. Wel is armoede onder oude-
ren hardnekkig: van de arme ouderen is meer dan 40%
vier jaar of langer afhankelijk van een laag inkomen.
Vermoedelijk ligt de reden hiervoor in het feit dat zij
weinig tot geen mogelijkheden meer hebben om hun
inkomen te laten stijgen.

Kleine  werkgroep  working  poor
Wanneer we deze gegevens overzien dan kunnen we
niet aan de conclusie ontkomen dat armoede in
belangrijke mate samenvalt met het niet hebben van
betaald werk. Natuurlijk zijn er inmiddels ook in
Nederland ‘working poor’, maar binnen de groep die
onder de armoedegrens leeft, is zij klein. Bovendien
is er ook sprake van een overlap vanwege de positie-

Proloog
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leem  van  non-pparticipatie?

THEMA Armoede

Huishoudens langer dan vier jaar onder de lage-inkomensgrens 2000-2012 (in procenten)

totaal langdurig Bron: 2000-2010 CBS (Inkomensstatistiek); 2011-2012 SCP
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wisselingen (tussen betaald werk en ontvangen van
een uitkering) waarvan aan de onderkant van de
arbeidsmarkt veelvuldig sprake is. Wanneer we
armoede vooral gaan zien als een non-participatie-
probleem, dan verandert niet alleen de analyse, maar
ook de oplossingsrichtingen waarin gekeken moet
worden.

Non-pparticipatie
Het niet deelnemen aan betaald werk heeft vele rede-
nen. Ik onderscheid drie hoofdgroepen.
Bij een eerste grote groep liggen de redenen om niet te
hoeven/mogen/kunnen werken in wet- en regelge-
ving: gepensioneerden en arbeidsongeschikten. Voor
deze groepen worden de financiële gevolgen van het
niet werken gecompenseerd. In principe zou de finan-
ciële compensatie voor het ontbreken van een arbeids-
inkomen voor deze groepen voldoende moeten zijn.
Let wel: er zijn mensen voor wie dat niet het geval is,
meestal vanwege individuele omstandigheden. 

Een tweede groep die geen arbeidsinkomen heeft, is
de groep die daar bewust voor kiest omdat zij op een
andere manier in inkomen voorziet, bijvoorbeeld
omdat er een partner is met een afdoende inkomen
of omdat er vermogen is. Onder deze groep is het
aandeel armen vermoedelijk laag. Zij kiezen er
immers vanwege de hoogte van het beschikbare
inkomen voor om niet betaald te werken. Wel
bevindt zich binnen deze groep een omvangrijke
risicogroep, te weten de ouders (meestal vrouwen)
die er na het krijgen van het eerste kind voor kiezen
te stoppen met werken. 
Omdat nog steeds minimaal een derde van alle rela-
ties in een scheiding eindigt, lopen zij het risico in
een situatie terecht te komen waarin het inkomen
waar zij afhankelijk van waren te verliezen. Dit is de
reden dat één derde van alle vrouwen die kinderen
hebben na scheiding in de bijstand terecht komen
(en vaak langdurig blijven). Zij komen dan in de
derde grote groep terecht.
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Deze derde groep bestaat uit mensen (< 65 jaar) die al
dan niet gedwongen werkloos zijn en een uitkering
ontvangen. Zoals we gezien hebben meestal een bij-
standsuitkering, maar het kan ook een Ww-,
Wao/Wia- of Wajong-uitkering zijn. Van de Neder-
landers die onder de armoedegrens leven is deze
derde groep veruit de grootste. Daarmee is armoede
dus een probleem van werkloosheid. Dat maakt ove-
rigens niet dat de oplossing eenvoudig is. Want het
niet werken kan door zeer uiteenlopende zaken ver-
oorzaakt worden en bovendien is de oplossing
(betaald werk verwerven) uiteindelijk niet alleen van
de betrokkene afhankelijk, maar ook van de werkge-
ver die iemand een baan moet geven en meer in het
algemeen van de situatie op de regionale arbeids-
markt. 

Werk  als  oplossing
Maar wanneer betaald werken onderdeel van de
oplossing voor armoede is (naast andere vormen van
maatschappelijke participatie), hoe bereiken we die
dan? De essentie van (weer) gaan werken is dat dat
werk gezocht en gevonden moet worden. Wellicht is
het belangrijkste voor het vinden van (een weg naar)
werk de erkenning van de betrokkenen dat zij niet
alleen onderdeel en eigenaar van het probleem van
werkloosheid en armoede zijn, maar ook onderdeel
van de oplossing. De oplossing kan nooit helemaal,
en in veel gevallen zelfs helemaal niet, van buiten
komen. Werk moet uiteindelijk door de betrokkene
zelf worden uitgevoerd. Hij/zij moet het zelf doen
en er dus ook zelf voor gemotiveerd zijn. 

Dat betekent niet dat we tegen mensen in armoede
moeten zeggen: ‘Wanneer jij arm bent, is dat omdat
je niet werkt en je werkt niet omdat je niet wilt!’ Dat
we sommige politici dat om ideologische redenen
horen zeggen, maakt het nog niet waar! Het betekent
wel dat bij iedere individuele betrokkene gezocht
moet worden naar de motivatiebasis om de eigen
situatie (van armoede en niet werken) te veranderen.
Bij de één kan en zal die motivatie vrijwel direct
gevonden worden (meer geld hebben, structuur in
het leven willen hebben, er weer toe doen), terwijl
die bij de ander moeilijker te vinden is vanwege bij-

voorbeeld feitelijke arbeidsbeperkingen, duur van de
huidige situatie of een omgeving waarin armoede en
niet werken niet alleen gebruikelijk is, maar collectief
wordt toegeschreven aan externe factoren. 

Verander  gedrag
Onderdeel van de oplossing is vrijwel altijd het veran-
deren van het feitelijk gedrag van de betrokkenen. Dat
is nadrukkelijk iets anders dan zeggen dat het de
schuld van de betrokkenen is. Daarvoor zijn er te veel
maatschappelijke en systeem factoren die hebben bij-
gedragen aan het ontstaan van de huidige individuele
situatie. Ook is daarmee niet gezegd dat het verande-
ren van gedrag voldoende is. Het is echter wel een
noodzakelijke voorwaarde.

Duurzame  oplossing
Is dit altijd, voor iedereen en overal waar? Ja en nee.
Het is waar in die zin dat iedereen zoveel als mogelijk
onderdeel van de oplossing van de eigen problemen
moet zijn. Oplossingen die anderen voor jou en in
jouw leven realiseren, leiden zelden tot duurzaam
ander gedrag. De kans is dan ook groot dat oplossin-
gen die anderen voor jou hebben gerealiseerd tijdelijk
zijn. Daarom is het geven van geld in een situatie van
armoede geen duurzame oplossing, ook al kunnen tij-
delijke en nijpende problemen er best mee opgelost
worden. De langdurigheidstoeslag besteed aan een
nieuwe wasmachine of ijskast is niet nutteloos. Maar
duurzamer is de situatie waarin betrokkene met zelf
verdiend geld deze aankoop doet. Het bevorderen van
gedragsverandering, zelfredzaamheid en zelfsturing is
in die zin universeel.

De  mens  is  niet  maakbaar
De mate waarin het voor iedereen en overal waar is, is
echter minder universeel. Mensen verschillen en juist
bij de mogelijkheden om zelfredzaam te zijn, heeft dat
vergaande gevolgen. Combinaties van verstandelijke
beperkingen, psychosociale stoornissen en ziekte-
beelden en door de sociale context bepaalde normatie-
ve opvattingen omtrent wat hoort en niet hoort,
maken dat mensen minder of niet beïnvloedbaar zijn
in hun opvattingen en gedrag. In die zin is de mens
niet maakbaar.
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Ten slotte komen de verschillende groepen armen en
werklozen niet overal even veel voor. Zo weten we
dat in bijvoorbeeld de Oostelijke mijnstreek in Zuid
Limburg en in Noordoost Groningen er als gevolg
van een proces van langdurige selectieve emigratie
een bevolking is achtergebleven met een relatief
hoog aandeel mensen met meervoudige arbeidsbe-
perkingen. Tel dat op bij een relatief zwakke econo-
mie (weinig vraag naar arbeid) en de situatie van rela-
tief hoge werkloosheid en veel armoede kan (deels)
verklaard worden.

Creºer  randvoorwaarden
Wat betekent dit voor beleid en uitvoering ten aan-
zien van armoede? Omdat absolute armoede een
probleem is dat vooral met non-participatie samen-
hangt, moeten beleid en uitvoering zich vooral rich-
ten op het creëren van de randvoorwaarden die het
voor meer mensen mogelijk maken (weer) te gaan
werken. Dat betekent dat voor die mensen die kun-
nen werken, het erom gaat hun gedrag en motivatie
zo te beïnvloeden dat zij daadwerkelijk bereid en

THEMA Armoede

klaar zijn te gaan werken. Hier zit de mogelijke bot-
tleneck bij de beschikbaarheid van betaald werk (de
vraag naar werknemers). Wie hier echt niet wil, kiest
zelf voor zijn situatie en dus ook voor de daarmee
samenhangende materiële armoede.

Werken  meer  dan  geld  alleen
Voor de mensen die niet kunnen werken, inclusief
degenen wier productiviteit op een niveau onder het
minimumloon ligt, zullen bij en door werkgevers
arrangementen tot stand moeten komen die betrok-
kenen in staat stelt wel te werken. Het is uiteindelijk
een politieke vraag of deze mensen via andere wegen
extra geld krijgen om aan de absolute armoede te
ontkomen. Bij deze groep is het werken daarvoor
geen oplossing. Uiteraard is voor deze groep werk
wel onderdeel van de oplossing, omdat werken veel
meer is dan geld verdienen alleen.

Roeland van Geuns is lector Armoede en participatie
aan de Hogeschool van Amsterdam en Partner/
manager bij Regioplan.
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Almelo is van oudsher een tex-

tielstad waar veel ongeschool-

de mensen in het verleden

prima werk konden vinden.

Deze mensen zijn niet in staat

gebleken om mee te bewegen

met de veranderende tijd en

vinden daardoor nu moeilijk

werkplekken bij de huidige

bedrijven. Voor een groot deel

zijn deze mensen nu afhanke-

lijk van de Wwb. 

Door Thomas Hofmans

Maar liefst 6.000 gezinnen in Almelo
leven op of onder de inkomensgrens
van 115% van een Wwb-uitkering. In
deze gezinnen leven ruim 2.500 kinde-
ren onder de twaalf jaar. Deze gezin-
nen wonen vooral in drie wijken van
Almelo. Om de armoede in Almelo
terug te dringen is het zogenaamde
‘Armoedepact Almelo’ in het leven
geroepen. Aan de slag spreekt met Peter
van Heeteren, als beleidsadviseur
Armoede bij de gemeente Almelo ver-
bonden aan het armoedepact.

Wie zitten er in het armoedepact?
Onder andere Menzis, Jeugdzorg, MEE,
COGAS, GGD, Woningstichting en
Stadsbank nemen deel aan het armoe-
depact.

Wat is het doel van het pact?
De verschillende deelnemende organi-
saties zagen dat veel inwoners van
Almelo onvoldoende kunnen mee-
doen aan de samenleving als gevolg
van een laag inkomen. Afzonderlijk
had elke organisatie slechts zicht op
een beperkte doelgroep en op een
beperkt soort problemen. Door samen
te werken hebben de deelnemende
organisaties ontdekt waar hun blinde

vlekken zaten. Hierdoor ontstaan
oplossingen die de organisaties afzon-
derlijk niet hadden kunnen uitvoeren.
De integrale aanpak van de deelne-
mende organisaties zorgt voor een
synergiewerking. Door samen te wer-
ken kunnen de deelnemende partijen
een veel grotere impuls geven aan het
voorkomen en bestrijden van armoede
dan de optelsom van hun afzonderlijke
activiteiten.

Wat zijn de belangrijkste resultaten van
het armoedepact in Almelo? 
We zijn in Almelo in 2009 gestart met
het armoedepact en nu beginnen we
hier langzaam de resultaten van te zien.
Deze resultaten komen op gang omdat
de partners erkennen dat ze elkaar
nodig hebben voor een beter resultaat.
Inmiddels sluiten ook veel doe-part-
ners aan waardoor de slagkracht van
het pact vergroot. Met doe-partners
bedoel ik uitvoerende organisaties
zoals de voedselbank en de boodschap-
penmandstichting EZRA (een soort
kledingbank), Kortom organisaties die
voornamelijk bestaan uit uitvoerders
die direct met de doelgroep werken.
Enkele voorbeelden van succesvolle
projecten zijn:

SSaammeenn  ddee  ssttrriijjdd  aaaann  tteeggeenn SSaammeenn  ddee  ssttrriijjdd  aaaann  tteeggeenn 
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• We hebben een actieve voedselbank
met daaraan verbonden een eigen
groentetuin waar mensen uit de
doelgroep een rol hebben bij het ver-
bouwen van de groente. Er is een
groep vrijwilligers, gebruikers van de
voedselbank, die gezamenlijk de tuin
beheren en onderhouden.

• Almelo heeft de Stichting EZRA, een
soort van kledingbank, die in het
centrum van Almelo een prachtige
winkel met vrijwilligers beheert.
Hier komen gemiddeld 10 gezinnen
per week om de noodzakelijke kle-
ding uit te zoeken. Deze kleding kan
nieuw zijn of is gebruikt. Afhankelijk
van de financiële positie van mensen
krijgen ze de kleding gratis mee of
betalen ze een heel klein bedrag.

• Vanaf januari 2012 hebben we
Almelo Doet mee, voorheen de ver-
ordening maatschappelijke participa-
tie (VMP). 15 vrijwilligers (uit de
doelgroep) starten een aanvraagproces
bedoeld om Almeloers actief bij de
samenleving te betrekken, en zijn hier
kosten aan verbonden dan vergoeden
we deze tot een max van s150 p/p
per jaar. Gebruikers krijgen zelf nooit
het geld, dit gaat naar de leverancier,
denk aan sportclub of ROC. De ‘win-

kel’  van ‘Almelo Doet mee’ noem ik
wel eens de ‘huiskamer’. Er is een
huiskamerachtige sfeer waar de men-
sen zich snel thuis voelen. De aanvra-
gers voor de regeling Almelo Doet
mee komen hier bij elkaar. In de eerste
drie kwartalen zijn er zo’n 1500 vou-
chers aangeboden. 

• Vanaf januari 2011 hebben we een
actief bestuur voor de (de nieuwe)
stichting Jeugdfonds Almelo, waarbij
inmiddels 150 intermediairs zijn
betrokken en ruim 450 kinderen
deelnemen aan sport of cultuur
(muziekschool). Vaak gaat de hulp
die gegeven wordt om kleine bijdra-
gen, maar de impact is enorm.

En wat is een kleine bijdrage, heb je een
voorbeeld?
Zelf ben ik een keer betrokken geraakt
bij een gezin waarbij de reparatie van
een kinderfiets (ongeveer s 50) de pro-
blemen bij dat gezin in een totaal ander
daglicht plaatste. Het gevolg van de
simpele reparatie was dat de (alleen-
staande) moeder het weer zag zitten. Ze
kon weer met de kinderen op de fiets
op pad. Denk ook aan bijvoorbeeld de
contributie van de sportvereniging die
voor een gezin dat in armoede leeft

onoverkomelijk is. Nu kunnen we die
contributie via een intermediair een-
voudig via een intermediair bij het
Jeugdfonds Almelo neerleggen en kun-
nen kinderen uit arme gezinnen ook
gewoon op een sportvereniging.

Wat zijn belangrijke kwaliteiten voor
jouw rol?
Door te luisteren en het oordeel niet uit
te spreken of te laten voelen. We kennen
in Almelo sinds 2008 gezinscoaches
waarmee prachtige resultaten zijn
bereikt. Ook deze resultaten hebben een
belangrijke verbinding naar aandacht. 

Wat heb je geleerd van jullie aanpak tot
nu toe? 
Dat de som der delen meer opbrengt
dan de individuele inzet, en dat we ver-
betering kunnen bereiken door beter
samen te werken. Niet direct een nieuw
initiatief starten maar eerst verkennen
wat er al is. Van belang zijn mensen in
de stad die gevoel hebben bij het thema
armoede en bij de mensen die in
armoede leven. Het zijn immers de
mensen die het ‘m doen. 

Thomas Hofmans is lid van de redactie-
raad van Aan de slag.

THEMA Armoede

  aarrmmooeeddee  aarrmmooeeddee
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Schuldhulpverlening:
de  Haagse  aanpak
Op steenworp afstand van het oude Westeinde Ziekenhuis zijn de Gemeentelijke Kredietbank

(GKB) en Den Haag OpMaat gevestigd. Twee onderdelen van de dienst SZW van de gemeente Den

Haag die bij schuldhulpverlening nauw met elkaar samenwerken. De bank heeft een lange staat

van dienst met het aanpakken van schulden van mensen die in een spiraal naar beneden zijn

geraakt. Zij leent geld aan mensen die bij een gewone bank geen geld meer kunnen krijgen.

efficiënt en effectief mogelijk in te vul-
len. Wat houdt die Haagse aanpak in? En
wat is er de laatste jaren veranderd in
Den Haag?

Nieuwe  doelgroep
Medio oktober spreek ik Jan van der
Hulst hoofd van de Gemeentelijke Kre-
dietbank en Tineke Beijer, coördinator
van Den Haag OpMaat, over de Haagse
aanpak van schuldenproblemen. Met
veel enthousiasme vertellen zij over hun
werk en het belang van nauwe samen-
werking tussen beide organisaties. Van
der Hulst en Beijer signaleren twee
trends: meer mensen melden zich en de
groep die zich meldt ziet er behoorlijk
anders uit dan zo’n drie à vier jaar gele-
den. Toen ging het bijna uitsluitend over
de onderkant van het inkomensgebouw.
Nu zie je ook de hogere inkomens aan-
kloppen, omdat men bijvoorbeeld door
baanverlies, verlies van provisies of
scheiding, de hypotheek niet mee kan
ophoesten. Zo’n 30% behoort tot de
nieuwe doelgroep.

Inzet  op  vroege  signalering
Den Haag OpMaat en de Gemeentelijke
Kredietbank proberen problemen in een
zo vroeg mogelijk stadium in het vizier
te krijgen. Vroege signalering is essen-
tieel omdat schuldenproblemen in hele
korte tijd onbeheersbaar kunnen wor-

den. Een klein brandje kan makkelijk
geblust worden en laat weinig schade
achter. In grote lijnen is die vroege signa-
lering goed geregeld. Met allerlei zakelij-
ke partijen (UWV, SVB, energie- en
waterleveranciers, Justitieel Incassobu-
reau, Ziggo etc.) zijn afspraken gemaakt
om ‘schuldenaren in een vroeg stadium
op de mogelijkheid van schuldhulpver-
lening te wijzen’. De NVVK (de branche-
vereniging van schuldhulpverlening en
sociaal bankieren) sluit op landelijk
niveau convenanten af met deze partijen
(zie het kader voor meer informatie). De
gemeente Den Haag (de Gemeentelijke
Kredietbank van Den Haag is aangeslo-
ten bij de NVVK) sluit aan bij deze con-
venanten die op landelijk niveau zijn

Landelijke gegevens over 2011 (zie
www.nvvk.eu):
• 76.000 mensen met een aanvraag

schuldhulpverlening (inclusief in-
take gesprek)

• e 32.250 is de gemiddelde schuld
• 14 is het gemiddeld aantal schuld-

eisers
• e 34 miljoen is in dat jaar aan con-

sumptieve leningen verstrekt
• e 81 miljoen staat uit aan nieuwe

en oude consumptieve leningen
• 72% is slagingspercentage (schul-

denaar schuldenvrij)

Door Sjaak Koehler

Misschien wat vergezocht, maar de taak-
stelling opgesteld door het ziekenhuis
geldt in feite ook voor de Kredietbank:
het leveren van zorg voor burgers die dat
acuut nodig hebben. In 2011 kregen zo’n
2.600 huishoudens hulp van de Haagse
Kredietbank. Ruim de helft daarvan zit
op of net boven het sociaal minimum.
De Kredietbank vormt net als de specia-
listen in het ziekenhuis de zorgverlening
in de tweede lijn. De eerste lijn rond
schuldhulpverlening wordt vanuit de
gemeente Den Haag verzorgd door Den
Haag OpMaat. Hagenaars kunnen daar
terecht voor financiële hulp, sociaal juri-
disch advies, schuldhulpverlening, huis-
houdelijke verzorging en voorzieningen
voor gehandicapten.

Verdedigingslinie
Schuldhulpverlening is onderdeel van
een belangrijke verdedigingslinie om
armoede en sociale uitsluiting te voorko-
men. Dat klinkt wat dramatisch, maar in
de kern is dit waar het om gaat. Doet de
gemeente haar werk goed, dan worden
problemen voor burgers weer beheers-
baar en wordt de spiraal naar beneden
doorbroken. De diensten die de Krediet-
bank en Den Haag OpMaat aanbieden
worden voortdurend tegen het licht
gehouden en aangepast om die rol zo
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geregeld. Naast deze landelijke conve-
nanten probeert de gemeente ook afspra-
ken te maken, mede gericht op vroege
signalering, met locale spelers. 

Pak  huurachterstand  actief  aan
De gemeente Den Haag heeft eind
2011 convenanten afgesloten met drie
woningcorporaties: Staedion, Vestia en
HaagWonen. Beijer hierover: ‘de
gemeente zegt daarbij niet huurder en
huisbaas zoeken jullie het maar uit als er
huurachterstanden ontstaan. Wij vin-
den dat we een actieve rol moeten spe-
len om zoveel mogelijk problemen in
de kiem te smoren. Ons doel is te voor-
komen dat mensen op straat komen te
staan. Bij de keuze voor die actieve rol
speelt mee dat het vaak niet alleen om
financiële problemen gaat, maar dat ook
sociale, werkgerelateerde problemen en
opvoedingszaken meespelen’. In 2011
zijn 456 huurders aangemeld. De aan-
pak lijkt effectief: 42% is succesvol afge-
rond. En 36% is nog in behandeling. 
Door de dalende huizenprijzen, het
strengere regime van hypotheekver-
strekkers en de economische malaise
komt een andere groep huiseigenaren
financieel klem te zitten. Deze ontwik-
keling is landelijk zichtbaar (zie
www.bkr.nl, voor recente landelijke
cijfers). Van der Hulst over de Haagse

aanpak: ‘vroeger luidde het advies vaak:
verkoop de woning maar. Dat is een te
ouderwetse benadering. Een benade-
ring die niet in het belang is van de
klant, niet in het belang van de hypo-
theekverstrekker, maar ook niet in het
belang van de gemeente. Als de boel
ploft en er een executieveiling volgt,
zijn er namelijk alleen maar verliezers.
Ook de stad is dan verliezer omdat
huisjesmelkers deze panden kunnen
kopen en er vervolgens activiteiten
plaats gaan vinden waar de gemeente
niet blij van wordt en waar ze niets
mee te maken wil hebben. Daarnaast
ontstaat er druk op de sociale huur-
markt als we niets doen’.

Duurzame  aanpak
Nu pakt de gemeente het anders aan.
‘Wij nemen de hypotheek over tegen
een lagere waarde en de bank schrijft af.
Banken gaan hiermee akkoord, want bij
executieverkoop gaan ze zwaar het
schip in. We kijken wel heel goed of het
financieel verantwoord is en of de oor-
zaak buiten de invloedssfeer van de
klant ligt. Het is belangrijk om te zorgen
dat de situatie duurzaam op de rails
komt. Daarbij komt niet alleen een
financieel technisch plaatje om de hoek
kijken. Den Haag OpMaat heeft allerlei
cursussen ontwikkeld’.

Als het gaat om het uit de hand lopen
van schulden bij consumptief krediet
mogen we aannemen dat de grootste
hausse aan probleemgevallen achter de
rug is (als de banken zich tenminste
houden aan de strengere gedragscode
van de Nederlandse Vereniging van
Banken). Meer risico’s zijn te verwach-
ten op de huizenmarkt, waar schulden
fors toenemen als het even tegenzit. 

Nieuwe  doelgroep  in  de  maak
De combinatie van toenemende werk-
loosheid en verder dalende huizenprij-
zen kan dan in voorkomende gevallen
een licht explosief mengsel worden. Den
Haag OpMaat en de Gemeentelijke Kre-
dietbank overzien de risico’s en hebben
hierop geanticipeerd: door afspraken met
relevante partijen zoals woningcorpora-
ties te maken en door protocollen te ont-
wikkelen om ook deze groep klanten te
bedienen. Maar ook door toe te werken
aan een betere bereikbaarheid. Dit om te
zorgen dat de gemeente in een vroeg sta-
dium wordt gealarmeerd, waardoor vaak
met relatief makkelijke ingrepen proble-
men onder controle komen. Beter voor-
komen dan genezen is het devies aan het
Westeinde in Den Haag.

Sjaak Koehler is lid van de redactieraad
van Aan de slag.

THEMA Armoede

Hoe pakt de gemeente Den Haag schuldsanering aan?

Bij de aanpak van problematische schul-
den wordt een schuldregeling afgeslo-
ten voor een periode van maximaal 36
maanden. Alle oude schulden verdwij-
nen en daar komt een nieuwe schuld
voor terug: het zogenoemde sanerings-
krediet van de Gemeentelijke Krediet-
bank. Schuldeisers moeten er wel aan
meewerken (ze kunnen ook naar de
rechtbank stappen, ook al is dat meestal
niet voordelig voor ze). En schuldenaren
moeten met de billen bloot. De hele
financiële doopcel wordt door GKB
gelicht. De schuldenaar krijgt een be-
drag om van te leven, de rest gaat naar

de schuldeisers (die krijgen dan meestal
maar een deel van het geleende bedrag
terug). Het risico op recidive is groot. Dat
risico op recidive probeert de gemeente
zoveel mogelijk terug te dringen.

Het Coach Traject
Naast de feitelijke schuldregeling wordt
een coachingstraject ingezet. Doel is dat
de klant op eigen benen moet komen te
staan (zelfredzaam). Dit traject is nog maar
net ingevoerd en is er vooral op gericht
om veel meer dan in het verleden maat-
werk te leveren en rekening te houden
met wat de klant wel en niet kan. Een aan-

tal onderdelen waaruit het traject kan
bestaan:
• aan financiële vaardigheden werken
• workshop budgetbeheer
• cursus ‘Weet wat je besteedt’ (alle

onderwerpen belangrijk voor finan-
ciële zelfredzaamheid)

• workshop post en administratie
• workshop gericht op met weinig geld

gezond te kunnen eten
• extra ondersteuning door een

‘Buddy’ (een succesvolle (ex) klant) 
Afhankelijk van de situatie en mogelijk-
heden van de klant kunnen verschillen-
de aanpakken worden gekozen. 
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Armoede:  
een  veelkoppig  
monster

Binnenkort komen verspreid over
Nederland teams ervaringsdeskundigen
in actie om zelf armoede in beeld te
brengen, vanuit hun perspectief. En om
mensen te vragen welke wegen zij zelf
zien om weer mee te doen in de samen-
leving. Al acht gemeenten doen mee
met deze vorm van actieonderzoek om
armoede en langs de kant staan van
onderop aan te pakken, waaronder Gro-
ningen, Zwolle, Leeuwarden, Apel-
doorn, Amsterdam en Harderwijk. De
initiatieven maken onderdeel uit van
het project ‘Armoede, geloof in eigen
kracht’. Zo start men in de wijk Nijlân
in Leeuwarden binnenkort met een
Buurtbox. Sytske en Sander Veenstra
zijn de vrijwilligers achter de Buurt-
box. Sytske: ‘De Buurtbox is een digi-
taal ruilsysteem voor klusjes en wen-
sen die buurtbewoners met gesloten
beurs met elkaar kunnen uitwisselen.
Je kunt aangeven dat je wel eens wilt
oppassen of samen een stuk wilt fiet-
sen. Een ander kan daar dan op reage-
ren. Dat is niet alleen praktisch, het
zorgt er ook voor dat mensen die geï-
soleerd leven met anderen in contact
komen.’ Sytske is zelf om medische
redenen voor 100% afgekeurd. Maar
langsgaan bij mensen zonder compu-
ter, om hen in de Buurtbox te laten kij-
ken, kan ik wel. ‘Ik vind het leuk om
iets om handen te hebben.’

Gelijkwaardigheid
Initiatieven als Overschie voor elkaar en
Speelgoedbank De Grabbelton (lees
meer over De Grabbelton elders in dit
nummer) werken al met ervaringsdes-
kundigen. Frank Schenk van Overschie
voor elkaar heeft een uitkering en houdt
als vrijwilliger, in dienst van Sociale
Zaken Rotterdam, spreekuur voor
andere uitkeringsgerechtigden, met als
doel deze mensen te motiveren en te
begeleiden naar (vrijwilligers)werk (als
onderdeel van de participatieplicht).
Frank Schenk: ‘Als je lang werkloos
bent, raak je het contact met de wereld
kwijt. Je cirkel wordt kleiner. En als je
een paar keer bent afgewezen omdat je
de taal onvoldoende spreekt of er niet

Armoede is een veelkoppig monster. Het is niet alleen een

geldkwestie, armoede is ook sociale uitsluiting en isole-

ment. Belangenorganisaties, dienst- en hulpverleners en

gemeenten proberen het monster op allerlei manieren te

overmeesteren. Maar welke aanpak stellen mensen in een

armoedesituatie zelf voor? Zijn de oplossingen die zij aan-

dragen effectiever? In steeds meer gemeenten zijn het

ervaringsdeskundigen zelf die hun lotgenoten stimuleren

in beweging te komen.

door Annemiek Onstenk
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representatief uitziet, raak je ongemoti-
veerd.’ Bij Overschie voor elkaar vinden
één op één gesprekken plaats op basis
van gelijkwaardigheid: klant en coach
zitten in hetzelfde schuitje.
De bestaande zelfhulpgroepen krijgen
nu dus gezelschap van actieonderzoe-
kers, die aan de slag gaan onder het
motto Armoede, geloof in eigenkracht.
Actieonderzoek en ondervraagd worden
door lotgenoten zijn, net als het vrijwil-
ligerswerk van Overschie voor elkaar, op
zichzelf al activerende bezigheden. 

Armoede  volgens  de  cijfers
De gangbare definitie van armoede is
het aantal huishoudens onder de grens
van 110 % van het minimuminkomen
(voor een alleenstaande s 975,33 per
maand). Het CBS en het SCP voorzien
dat het aantal arme huishoudens in
2012 oploopt tot 8,5% van het totale
aantal huishoudens in Nederland.
Vooral eenoudergezinnen, alleenstaan-
den tot 65 jaar en mensen met een bij-
standsuitkering leven in armoede. Van
recente datum zijn het groeiend aantal
werkende armen, onder wie zelfstan-
digen. Ook de groeiende toeloop naar
de voedsel- en kledingbanken is een
aanwijzing voor toenemende armoede.

Schaamte  en  gŒne
In beleidsstukken zijn cijfers en doel-
groepen maatgevend. Voor betrokkenen
gaat het vooral om zaken als negatieve

eigenwaarde, eenzaamheid, angst,
schaamte en gêne. Zij geven aan niet te
willen bedelen bij de gemeente en het
vernederend te vinden telkens hun hele
hebben en houwen op tafel te moeten
leggen. Ze blijven thuis om anderen
niet te hoeven laten merken dat ze niks
hebben om uit te geven. Dat is een
ander beeld, een nieuwe dimensie, van
armoede, dan het beeld dat de cijfers
ons voorhoudt. 

Door armoede dus in beeld te laten
brengen door mensen die zelf in armoe-
de leven, ontstaat een breder beeld van
wat armoede nu eigenlijk is. Daarom
gaan teams van ervaringsdeskundigen
binnenkort zelf op pad om anderen die
in armoede leven te interviewen, te fil-
men en plannen te maken hoe je uit
armoede kunt komen. Het is de bedoe-
ling dat deze vorm van actieonderzoek

leidt tot handvatten waarmee mensen
in armoede zelf actie kunnen onderne-
men om uit hun situatie te komen.
Overschie voor elkaar is daar een goed
voorbeeld van. ‘Mensen hebben vaak
meerdere problemen en weten de weg
niet naar alle voorzieningen die er zijn,’
zegt Frank Schenk. Overschie voor
elkaar wijst hen bijvoorbeeld op Dress
for Success, waar zij gratis kleding en
advies kunnen krijgen als voorbereiding
op een sollicitatiegesprek. Van de hon-
derd klantcontacten heeft de zelforgani-
satie 25 mensen aan een vrijwilligers-
contract geholpen. Schenk: ‘De meeste
mensen die bij ons komen, staan ver
van de arbeidsmarkt. Onze aanpak is
wat menselijker en minder prestatiege-
richt dan die van officiële klantma-
nagers.’ Toch bemiddelde Overschie

voor elkaar, dankzij de vele contacten
die de vrijwilligersorganisatie heeft in
de deelgemeente, ook bij het vinden
van een betaalde baan voor acht mensen
met een uitkering.

Hoezo  armoede?  
Tijdens de internationale armoedeweek
‘Why Poverty?’, van 25 november tot 2
december, besteedt de televisie veel
aandacht aan het thema armoede. De

Nederlandse Publieke Omroep portret-
teert onder de noemer ‘Helden van
Nederland’ enkele mensen die op eigen
kracht een weg uit de armoede hebben
gevonden. Wereldwijd zenden omroe-
pen documentaires uit over armoede,
waar ook ter wereld, om aandacht te vra-
gen voor armoedebestrijding. In Neder-
land coördineert de VPRO dat. Er zullen
die week dagelijks uitzendingen over dit

onderwerp te zien zijn waarin ook men-
sen die in armoede leven en die op aller-
lei manieren daaruit proberen te komen
aan het woord komen zodat er een
gesprek over armoede op gang komt.
De week ‘Hoezo armoede?’ wordt ludiek
geopend op culturele zondag in Utrecht.
Zo is er een reisbureau Armoe troef,
worden tv-programma’s uitgezonden
vanuit het Geldmuseum en staat het
stadhuis open voor een gratis huwelijk.
Ook in andere steden zoals in film-
museum Eye in Amsterdam vinden die
week debatten plaats met mensen die in
armoede leven.
De filmpjes die ervaringsdeskundigen
(met hulp van Radar en de Sociale
Alliantie) zelf maken, komen op lokale,
regionale of landelijke zenders. Op 29
november presenteren ervaringsdes-
kundigen uit Amsterdam, Harderwijk,
Groningen, Leeuwarden en Zwolle hun
eerste ervaringen, vanaf 15:30 uur bij
Radar in Amsterdam. Ook na de armoe-
deweek (en zonder media-aandacht)
blijft een aantal gemeenten mensen in
een armoedesituatie stimuleren hun
eigen kracht aan te spreken, met als doel
dat zij zelf het veelkoppige armoede-
monster kunnen overmeesteren.

Annemiek Onstenk is redacteur op het
gebied van sociale zekerheid. Het project
‘Armoede, geloof in eigen kracht’ wordt
gefaciliteerd door Radar, bureau voor
sociale vraagstukken en de Sociale
alliantie, Stimulansz, BMC en Divosa.

THEMA Armoede

WWeellkkee  wweeggeenn  zziieenn  zziijj  zzeellff  oomm  wweeeerr  mmeeee
ttee  kkuunnnneenn  ddooeenn  iinn  ddee  ssaammeennlleevviinngg??  

AArrmmooeeddee  ggaaaatt  oovveerr  eeeennzzaaaammhheeiidd,,  sscchhaaaammttee,,
nneeggaattiieevvee  eeiiggeennwwaaaarrddee,,  aannggsstt  eenn  ggŒŒnnee  
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Betrek  kwetsbare  burgers  
bij  ontwikkeling  van  beleid
‘Meetellen en meedoen zijn

belangrijke uitgangspunten 

bij participatiebevordering

van kwetsbare burgers. We

merken in de praktijk dat dit

makkelijk met de mond be-

leden kan worden, maar dat

de inbreng van kwetsbare 

burgers bij de ontwikkeling 

en vormgeving van beleid niet

altijd op waarde geschat

wordt.’ Dat zegt Wilma Kui-

per, directeur van Stichting

Cliëntenperspectief (CliP), 

in een interview met Aan de

slag.

Door Thomas Hofmans

Kuiper: ‘Volwaardig meedoen aan de
maatschappij kan alleen als mensen een
leefbaar inkomen hebben, waardoor de
dagen niet alleen gevuld zijn met
nadenken over hoe rond te komen. Par-
ticipatie gaat daarom hand in hand met
het bestrijden van armoede en zorgen
dat voorzieningen zo eenvoudig moge-
lijk bij mensen terecht komen die er
recht op hebben. Opkomen voor
kwetsbaren in de samenleving is een
politieke keuze. Ook als er bezuinigd
moet worden, moet je bepaalde secto-
ren ontzien. Veel gemeenten doen hun
best om hun sociale beleid op een waar-
dige manier overeind te houden. Zoals
in het slot van het gedicht (zie kader)
ziet, gaat er een wereld voor je open als
je beter weet hoe mensen die in armoe-
de leven de wereld om zich heen erva-
ren. Een schoolreisje is dan ineens een
molensteen, omdat je de inkomsten
van het vakkenvullen van je tiener en
de krantenwijk mist en goede, nette
kleding en een reistas moet regelen. Dat
kost – ook al ben je creatief – geld. Dan
is een schoolreisje van je zoon of doch-
ter een enorme opgave. Iets wat de om-
geving veelal niet begrijpt.’

Complexe  materie
Kuiper: ‘We hebben door de jaren heen
een grote dosis kennis opgedaan over
sociale zekerheid, veelal erg complexe
materie. Door deze materie op een een-
voudige wijze over te brengen aan
cliëntengroepen, hopen wij de slag-
kracht van deze organisaties te vergro-
ten. Onze insteek is altijd het perspec-
tief van de cliënt. Verder werken we
onderwerpen praktisch uit zodat lokale
cliëntengroepen er ook daadwerkelijk

mee aan de slag kunnen. Waar andere
organisaties oppervlakkig blijven, pro-
beren wij de verdieping op te zoeken
die aansluit bij de doelgroep, omdat we
heel goed weten wat er in de cliënten
omgaat.’

Paradox  cliºntenparticipatie
‘De paradox van cliëntenparticipatie is
dat we van cliënten willen weten hoe
het beleid voor hen uitwerkt en dat
gemeenten de cliëntenraad vragen om
een advies waar de ambtenaren mee
verder kunnen.’ Zegt mevrouw Kuiper.
‘Meestal wordt er gevraagd om een
advies over het beleid van schuldhulp-
verlening die in een dikke nota opge-
schreven is. De adviezen van cliënten-
raden leiden dan ook vaak tot semi-
ambtelijke stukken die voor veel 
mensen waar het direct om gaat niet
of moeilijk te volgen of te overzien
zijn. Dan komt het voor dat mede-
cliëntenraadsleden aangeven dat de
inbreng van cliëntzijde er niet of te
weinig is. Aan de ene kant logisch,
want in het geweld van ambtelijke 
taal en vergaderstructuren voelt niet
iedereen zich senang of zelfbewust
genoeg om te zeggen wat hij of zij
vindt.’

Wat  leeft  er  in  de  doelgroep?
‘Wil je van de meest direct betrokkenen
weten hoe het beleid voor hen uitvalt,
dan moet je vragen veel sterker richten
en andere vragen stellen: Wat vind je
heel fijn en wat vind je vreemd gaan als
je gebruik maakt van bijvoorbeeld de
schuldhulpverlening? Hoe zou het voor
jou en anderen in je omgeving beter
werken? Dan hebben betrokkenen heel
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vaak wel een verhaal en een duidelijke
mening. Dat kost vaak meer tijd en aan-
dacht om dat boven tafel te krijgen. Er
zijn cliëntenraden die dat heel goed
doen en die uitstekend weten wat er
leeft bij hun doelgroep. Maar de stap
om dat beleidsmatig door cliënten zelf
te laten inbrengen is vaak te groot en
daarom zijn het meestal de ‘vertegen-

woordigers’ in de cliëntenraden die een
mening naar voren brengen. Verreweg
de meeste cliëntenraden bestaan uit een
mix van vertegenwoordigers van belan-
gengroepen of -organisaties en cliënten.
In de plaatsen waar alleen cliënten de
cliëntenraad bemensen is continuïteit
een probleem, omdat er een relatief
groot verloop is.’

Jullie zijn aangesloten bij het project
‘Armoede, geloof in je eigen kracht’ (lees
meer over dit project elders in deze Aan
de slag). Waarom? Kuiper: ‘Via ons net-
werk kregen we in een vrij vroeg stadi-
um het projectplan onder ogen. We von-
den het idee zeer aansprekend, maar
vreesden tegelijkertijd dat er te weinig
verbindingen gelegd zouden worden
met de bestaande netwerken van onder-
op, zoals die in de Sociale Alliantie al
gedurende 12 jaar opgebouwd zijn. We
zagen daarin ook een belangrijke meer-
waarde voor ons netwerk, zodat we de
verbindingen kunnen leggen met al die
vrijwilligersorganisaties die al jaren met
hart en ziel werken aan armoedebestrij-
ding. Elke positieve impuls en onder-
steuning om armoede op de kaart te
houden is welkom voor dat netwerk,
maar dan gaat het er ook om elkaar te
versterken. Dat hopen we met deze geza-
menlijke inzet te bewerkstelligen.

Thomas Hofmans is lid van de redactie-
raad van Aan de slag.

THEMA Armoede

Stichting CliP

Stichting Cliëntenperspectief (CliP) is een landelijke organisatie die groepen en orga-

nisaties ondersteunt om vanuit cliëntenperspectief vorm en inhoud te geven aan

lokaal sociaal beleid.

De strijd tegen armoede en voor participatie is jarenlang ondersteund door stichting

Sjakuus, een samenwerkingsverband van landelijke uitkeringsgerechtigdenorganisa-

ties. Na het wegvallen van het instellingssubsidie van het ministerie van VWS is een

deel van het werk van Sjakuus vanaf april 2005 zonder subsidie voortgezet door Stich-

ting Cliëntenperspectief (CliP). CliP biedt ondersteuning en deskundigheidsbevorde-

ring aan lokale groepen en cliëntenraden door het ontwikkelen van inhoudelijke the-

ma’s op het gebied van inkomen, participatie en sociale zekerheid. Speciale kennis van

zaken is er op het terrein van de cliëntenparticipatie. Bij alle thema’s staat de werke-

lijkheid van cliënten, het cliëntenperspectief, centraal.



AArrmmooeeddee??  BBaassttaa!!
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BASTA! Zo heet het in 2010

opgerichte samenwerkings-

verband tussen Delta Lloyd,

ABN Amro, Tempo-team,

Ymere en IBM dat als doel

heeft iets aan het armoede-

probleem in Amsterdam te

doen. BASTA! Het is genoeg

geweest. 

Door Paul Pikros

Volgens de dienst Onderzoek en Statis-
tiek van de gemeente Amsterdam leeft
zestien procent van de mensen in
Amsterdam in armoede. Een grote groep
hiervan zijn de minderheden; van de
Marokkaanse Amsterdammers leeft één
op de drie in armoede en van de ouderen
is dit één op de vijf. Met het huidige eco-
nomische klimaat is het ook steeds
moeilijker om uit deze situatie te komen.
Armoede zorgt niet alleen voor schaamte
door bijvoorbeeld het dragen van oude
en kapotte kleding maar ook voor sociaal
isolement. Er is nou eenmaal geen geld
om uit te gaan en mensen te ontmoeten. 

Vergroot  participatie
Het doel van BASTA! is om mensen
weer deel te laten nemen aan de samen-
leving, om aandacht te geven aan de
behoeften van deze mensen en om een
brug te slaan tussen mensen die in
armoede leven en het bedrijfsleven.
‘BASTA verbindt medewerkers van
bedrijven die onder werktijd vrijwilli-
gerswerk willen doen. Zij zetten hun
vaardigheden en kennis in om armoede
weg te werken. Armoede is niet alleen
gebrek aan geld, maar ook gebrek aan
participatie. We leven in een welvarende
maatschappij waar veel beschikbaar is,
maar niet iedereen heeft daar toegang
toe. We kunnen als bedrijfsleven meer
bedenken om mensen mee te laten
doen.’ Aldus Marie-Louise Voors,
manager van Delta Lloyd Foundation, in
een artikel op MUG-web (juni 2012).

De BASTA-projecten zijn onder te ver-
delen in vier categorieën:
1.Weg naar werk: hieronder vallen pro-

jecten die als doel hebben het in kaart
brengen van arbeidsmogelijkheden
en inzichtelijk maken van een passen-
de baan of opleidingen voor Amster-
dammers. Denk aan leer/werktrajec-
ten, voorlichting, stageplaatsen en
sollicitatietrainingen.

2.Jeugd/Preventie: hieronder vallen
projecten die problemen bij de jeugd
zo vroeg mogelijk willen signaleren
en aanpakken om uitval te voorko-
men. Maar ook om projecten die
talenten en het potentieel in deelne-
mers willen aanboren en ontwikke-
len. Bijvoorbeeld ondernemerschap,
financiële educatie, sociale vaardighe-
den, huiswerkbegeleiding.

3.Schuldhulpverlening: hieronder val-
len projecten gericht op het voorko-
men en bestrijden van schuldenpro-
blematiek door middel van preventie

en het effectief inzetten van armoede-
bestrijdingsinstrumenten. Zoals bud-
getteren, financiële administratie,
financiële buddy’s.

4.Activeren en betrokkenheid maat-
schappij: hieronder vallen projecten
die ontplooiingskansen bieden en
mogelijkheden tot maatschappelijke
participatie verhogen, om op die
manier sociaal isolement te voorko-
men en te bestrijden. 

Voorbeelden
Delta Lloyd en Ymere hebben samen de
IMC Weekendschool opgezet om de
perspectieven van gemotiveerde leer-
lingen uit sociaal economische achters-
tandswijken te verbreden, hun zelfver-
trouwen te vergroten en de leerlingen
meer aansluiting te geven bij de Neder-
landse samenleving. De leerlingen krij-
gen elke zondag gedurende drie jaar les
van enthousiaste gastdocenten. 

‘Coaching VMBO-ers’ is een project van
de ABN Amro. Deelnemers aan het
project zorgen dat leerlingen een goed
doordachte studiekeuze maken.
Het project ‘Bezoek de Hermitage’ is
door IBM in het leven geroepen ten
behoeve van de ouderen. Er heerst veel
eenzaamheid onder ouderen en vaak
leven ze van weinig geld. Deelnemers
aan dit project bezoeken de Hermitage
met een ouder iemand.

Ieder  zijn  eigen  expertise
Niek Hoek, CEO Delta Lloyd Groep:
‘Ieder bedrijf heeft zijn eigen expertise,
voor Delta Lloyd is dat bijvoorbeeld
financiële administratie, en vanuit die
expertise zoekt elk bedrijf passende
projecten om iets terug te doen voor de
maatschappij. Door de krachten te bun-
delen kunnen we echt een verschil
maken. Zo worden medewerkers van
Delta Lloyd ingezet voor klanten van
Ymere die een huurachterstand hebben

opgelopen. Het succes van BASTA zit
in vrijwilligers die klussen in de stad
gaan doen en in een groeiend aantal
deelnemende bedrijven. Daar gaan wij
ons als BASTA hard voor maken’.

Hoe  werkt  het?
Bedrijven die meedoen kunnen nieuwe
projecten opzetten. Zij zijn dan verant-
woordelijk voor de uitvoering van het
project. De medewerkers van alle deel-
nemende bedrijven kunnen zich ver-
volgens inschrijven voor het project.
Momenteel lopen er meer dan 19 pro-
jecten. Bedrijven die mee willen wer-
ken of in hun eigen plaats zelf iets op
willen zetten en informatie nodig heb-
ben kunnen via e-mail contact opne-
men met foundation@deltalloyd.nl.

Paul Pikros werkt bij RadarAdvies. 
Meer informatie over BASTA! Vindt u op
www.basta-amsterdam.nl.

THEMA Armoede

AArrmmooeeddee  lleeiiddtt  ttoott  ssoocciiaaaall  iissoolleemmeenntt..  EErr  iiss
iiss  nnuu  eeeennmmaaaall  ggeeeenn  ggeelldd  oomm  uuiitt  ttee  ggaaaann
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Janet Tel zit in de bijstand. Ze

had een goed idee en heeft

een plan verzonnen. Dat was

in 2010. Janet Tel begon met

een advertentie op Markt-

plaats om gratis speelgoed

binnen te krijgen. Vanuit huis

is Janet met een speelgoed-

bank begonnen. 

Door Rinske van Duifhuizen

Na een forse lekkage kon de oude ruim-
te niet meer gebruikt worden. Geluk-
kig besteedde lokale media aandacht
aan de problemen van Janet Tel en niet
veel later bood een vriendelijke onder-
nemer De Grabbelton een nieuwe,
grote locatie. Momenteel komen er
kinderen uit 150 arme gezinnen regel-
matig langs om speelgoed uit te zoe-
ken. ‘Ze moeten dan wel verplicht een
leesboek meenemen! Want dat is zo
belangrijk, zegt Janet. Janet: ‘Mensen

schamen zich nog wel eens dat ze bij
de Grabbelton langs moeten gaan,
maar er is nu gelukkig een wachtruim-
te waar ze sociale contacten opdoen. Ik
ben nog nooit zo rijk geweest’.

Geen  geld  voor  speelgoed
De Grabbelton is er voor iedereen die
op of onder bijstandsniveau leeft. En
geen geld heeft om speelgoed te kopen.
Voordat iemand gebruik mag maken 
van de speelgoedbank moet hij of zij wel
een ingevulde doorverwijsbrief hebben
van een hulpverlenende organisatie zo-
als de huisarts, thuiszorg, politie, sociale
dienst, schuldsanering en maatschappe-
lijk werk. Mensen die al gebruik maken
van de diensten van een voedselbank
kunnen ook zonder doorverwijsbrief
gratis speelgoed uitzoeken op vertoon
van het pasje van de voedselbank.

Nieuw  of  tweedehands
De Grabbelton heeft speelgoed voor
kinderen tot 15 jaar. Elke maandag en
zaterdag kan er speelgoed gebracht
worden. Gratis speelgoed, nieuw of

tweedehands, dat nog goed te gebrui-
ken is. Het wordt gecontroleerd en
schoongemaakt en krijgt dan een plek-
je in de winkel. De Grabbelton is twee
woensdagen per maand open. Ouders
kunnen met hun kinderen elke maand
twee stuks speelgoed en een leesboek
uitzoeken. De kinderen mogen het
speelgoed houden.

Nu  een  stichting
De Grabbelton is een typisch voorbeeld
van hoe mensen succesvol op eigen
kracht zich kunnen inzetten voor hun
eigen doelgroep. Inmiddels is er voor
De Grabbelton een stichting opgericht.
Die wordt helemaal geleid door vrijwil-
ligers. Mensen met het hart op de juiste
plek, die graag kinderen willen helpen.
Er zijn een aantal sponsors betrokken,
steun van de gemeente is er niet.

Rinske van Duifhuizen werkt bij Radar-
Communicatie. Interesse of een bijdrage
leveren? Kijk voor informatie en con-
tactgegevens op: http://speelgoedbank-
degrabbelton.webklik.nl/page/welkom

SSppeeeellggooeeddbbaannkk  DDee  GGrraabbbbeellttoonn
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Armoede  raakt  de  hele  stad

Verbinden en versterken. Dat

is in een notendop wat een

armoederegisseur te doen

staat. Aan Hetty Vlug de taak

om deze unieke functie in

Amsterdam te vervullen. In dit

interview met Aan de slag

nemen wij een kijkje achter de

schermen. Hoe zien de werk-

zaamheden van een armoede-

regisseur er uit en wat levert

het de gemeente op?

Door Diederik Ludwig

De armoede in Amsterdam nam als-
maar toe en de verantwoordelijke wet-
houder Freek Ossel (Armoede)
begreep dat er een brede aanpak nodig
was voor de bestrijding van dit pro-
bleem waarbij niet alleen de eigen
overheid betrokken was, maar ook de
samenleving zelf. Gelukkig bestonden
er vanuit bedrijfsleven en bevolking 
al talloze initiatieven om mensen te
helpen. Twee jaar geleden kwam de
aanstelling van Hetty Vlug als armoe-
deregisseur tot stand. Sinds dien is zij
bezig om de verschillende initiatieven
waar nodig en mogelijk met elkaar te
verbinden, zodat het uiteindelijke
resultaat groter wordt dan de som der
delen.

Brede  inzet  op  armoede
Armoede is meer dan louter een gebrek
aan geld en staat bijna nooit alleen.
Meestal gaat het om een combinatie
van factoren. Weinig of geen werk,
kwakkelende gezondheid, slechte

woonsituatie, drank- of drugsproble-
men, beperkt sociaal netwerk en isola-
tie. Geldgebrek kan hieraan ten grond-
slag liggen, maar evengoed het gevolg
zijn. Uiteindelijk is de problematiek zo
breed, dat het alle domeinen in de stad
aangaat. Daar ligt een belangrijke taak
voor Hetty Vlug. 

Geen  blauwdruk
‘Het probleem is zo serieus, het raakt de
hele stad. Logisch dat we een zo breed
mogelijk armoedebeleid willen formu-
leren.’ Daarom betrekt en stimuleert de
armoederegisseur alle diensten en
stadsdelen, en verbindt en kanaliseert
zij tegelijkertijd zoveel mogelijk de ini-
tiatieven vanuit bevolking en bedrijfsle-
ven. Gelukkig zijn dat er nogal wat. ‘Het
is een proces waar we nog middenin
zitten. Maar je bereikt meer door de
armoedeproblematiek samen op te pak-
ken.’

Hetty benadrukt dat er voor de functie
van armoederegisseur geen blauwdruk
bestaat. ‘Het is vooral belangrijk dat je je
soepel kunt bewegen tussen overheid,
bedrijfsleven en burger. Je moet onder-
ling vertrouwen kweken, mensen
enthousiasmeren en met elkaar in con-
tact brengen. Iedereen ontwikkelt daar
een eigen manier voor. En in elke
gemeente zullen de accenten ook weer
net anders liggen.’
Het Amsterdamse armoedebeleid was
heel lang gericht op het verlichten van
armoede. Met dus vooral aandacht voor
het financiële aspect. Onder leiding van

wethouder Ossel is nieuw beleid inge-
zet, met meer nadruk op het activeren
en versterken van de Amsterdamse
minima. Waarbij de overheid meer
partners zoekt in het maatschappelijk
veld. De armoederegisseur valt rechtst-
reeks onder de wethouder Armoede en
heeft daarmee een behoorlijk mandaat.
Inmiddels heeft Hetty Vlug dan ook een
belangrijk aandeel in de omslag van het
beleid. Ze legt deze omslag zelf uit:
‘Alles wat goed functioneert “ verster-
ken” . Stad en stadsdelen, bedrijfsleven
en gemeente “ verbinden” . En het beleid
“ verbreden” naar onderwijs en werk.
Door ons op deze verschillende gebie-
den te concentreren, pak je armoede
effectief aan.’ 

Sociaal  netwerk  als  vangnet
Armoede is niet alleen een zaak van de
overheid, maar ook van het maatschap-
pelijk middenveld, het bedrijfsleven en

de burgers. Alle partijen moeten samen-
werken om armoede te bestrijden.
Parallel aan die beleidsomslag is Hetty
ook op zoek naar een andere verant-
woordingsstructuur in de samenleving.
‘Natuurlijk, het is belangrijk om men-
sen te blijven stimuleren en faciliteren
om zelf uit hun armoede te komen.
Maar het sociale netwerk moet tegen-
slagen ook op kunnen vangen. Zoals
grootouders die helpen bij de opvang
en opvoeding van de kleinkinderen,
vrienden die bij echtscheidingen steun
bieden in de vorm van onderdak of
huisraad, of de strenge oom die het

THEMA Armoede

Interview met Hetty Vlug, armoederegisseur Amsterdam

AArrmmooeeddee  iiss  mmeeeerr  ddaann  lloouutteerr  eeeenn  ggeebbrreekk
aaaann  ggeelldd  eenn  ssttaaaatt  bbiijjnnaa  nnooooiitt  aalllleeeenn
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neefje met een gat in de hand tot de orde
roept en tijdelijk begeleidt. Die vanzelf-
sprekendheid was door de verzorgings-
staat behoorlijk buiten beeld geraakt.
Die moeten we terugbrengen bij gezin-
nen en mensen die op dit moment een
beroep doen op de overheid. Burgerini-
tiatieven en maatschappelijk betrokken

bedrijven en instellingen kunnen daarbij
een grote rol spelen.’

Faciliterende  rol
Heel veel bedrijven doen iets aan
armoedebestrijding. Volgens Hetty
Vlug zijn er drie redenen voor partijen
om daarin te investeren: welbegrepen
eigenbelang, betrokkenheid en mede-
dogen. ‘Iedereen heeft baat bij een
gezonde samenleving, minder crimi-
naliteit en meer veiligheid. Gelukkig

bestaan er vanuit het bedrijfsleven tal
van initiatieven. Ik zorg dat de ver-
schillende initiatiefnemers elkaar vin-
den om effecten waar mogelijk te ver-
sterken, en verbindt vraag en aanbod
met elkaar.’ Hetty is op zoek naar opti-
maal rendement. Immers, hoe minder
mensen aankloppen bij schuldhulpver-

lening, hoe beter. Hetty: ‘In dit geval
heeft de gemeente heel duidelijk een
faciliterende rol. Wij stimuleren de cre-
ativiteit, eigen motivatie en betrokken-
heid van bedrijven.’
Veel bedrijven zijn inmiddels aangeslo-
ten bij het Pact voor Amsterdam. De
aanwas en organisatie van dit Pact is een
concrete taak van de armoederegisseur.
Inmiddels zijn er ruim tachtig onderne-
mingen aangesloten bij dit netwerk van
bedrijven, maatschappelijke organisa-

ties en de gemeente Amsterdam. Via dit
belangrijke platform kunnen initiatief-
rijke ondernemingen hun krachten
bundelen. Het is bedoeld om nieuwe
initiatieven vanuit de samenleving van
de grond te krijgen die gericht zijn op
armoedebestrijding. Tijdens bijeen-
komsten kunnen de deelnemers ideeën
met elkaar delen. Vooral de succesvolle
samenwerking tussen publieke en pri-
vate partijen is heel bijzonder. Gelukkig
weten steeds meer organisaties het Pact
te vinden, zowel uit maatschappelijke
hoek als vanuit het bedrijfsleven.
Bij deze initiatieven gaat het bijvoor-
beeld om:
• Ondersteuning van de voedselbank

in de vorm van geld, voedselpakket-
ten, meubilair, computers en vrijwil-
ligers.

• Donaties aan buurthuizen om mini-
ma van een bijzondere maaltijd te
kunnen laten genieten.

• Banken die vrijwilligers leveren om
op basisscholen en in het voortgezet
onderwijs kinderen te leren hoe ze
verantwoord met geld moeten
omgaan.

• Vrijwilligers uit de financiële sector
die gezinnen helpen met hun admi-
nistratie, of thuis budgetlessen
geven.

• Schenkingen van computers aan
scholen om daarmee de taalontwik-
keling van leerlingen te stimuleren
en de kans op een betere vervolgop-
leiding te vergroten.

• Maatjesprojecten en werkervarings-
plekken.

‘Uitwisseling van kennis staat bij het
Pact centraal. Wetenschappers vertellen
bijvoorbeeld hoe het gesteld is met
armoede in Amsterdam. Maar ook de
initiatieven van verschillende maat-
schappelijke organisaties of burgers
komen aan bod. En het is natuurlijk
helemaal mooi als partijen verbinding
met elkaar zoeken en gaan samenwer-
ken. Zoals burgers die hun initiatief wil-
len uitbreiden tot een professioneel
bedrijfje en daarbij steun krijgen van
een groter, bestaand bedrijf. Als armoe-

AArrmmooeeddeebbeessttrriijjddiinngg  lleeiiddtt  ttoott  mmiinnddeerr  
ccrriimmiinnaalliitteeiitt  eenn  mmeeeerr  vveeiilliigghheeiidd
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deregisseur schep ik de omstandighe-
den waarin de verschillende partijen
elkaar kunnen ontmoeten.’ 

Ambassadeursnetwerk
‘Ter aanvulling op het Pact hebben we
deze zomer ook een ambassadeursnet-
werk armoedebestrijding opgezet. Dat
netwerk bestaat uit elf directeuren en
bestuursvoorzitters van grote onderne-
mingen. Zij zijn allen door wethouder
Ossel uitgenodigd zitting te nemen in
dat netwerk. Stuk voor stuk maatschap-
pelijk betrokken ondernemers die
armoede vaak al bestrijden.’ Het is de
bedoeling dat deze ambassadeurs hun
netwerken inzetten en met elkaar ver-
binden. Zij kunnen met hun staat van
dienst en diversiteit van samenstelling
op veel manieren voor een positieve
impuls zorgen. De prioriteiten liggen
daarbij op bevordering van het gezond
verstand, het afdwingen van banen en
stages voor de doelgroep en financiële
educatie. De bijeenkomsten worden
geleid door de armoederegisseur.

Behalve het Pact en het ambassadeurs-
netwerk kijkt Hetty samen met de wet-
houder en directie van de Dienst Werk
en Inkomen ook hoe de bestaande
maatschappelijke diensten werken. De
diensten moeten het probleem anders
gaan aanpakken en de eigen kracht van
burgers meer als uitgangspunt nemen.

Het is de uitdaging voor medewerkers
om vooral te kijken hoe burgers hun
situatie zelf kunnen veranderen. Hetty
legt uit dat eigen kracht iets anders is
dan eigen verantwoordelijkheid. ‘Als
een klant desgevraagd zegt niets zelf te
hebben gedaan aan zijn of haar armoe-
desituatie, dan heeft het weinig zin om
zo iemand een week later terug te laten
komen om te vertellen wat er in de
tussentijd gebeurd is. Zo werkt het
niet. Vraag in plaats daarvan naar

iemands dagbesteding en probeer ver-
volgens uit te vinden welke elementen
interessant zijn om verder te onder-
zoeken. Vaak doet een klant al heel
veel zonder zich daarvan bewust te
zijn. Klanten hebben ondersteuning
nodig om dat in te zien. Dat is eigen
kracht!’ Tijdens onderlinge sessies

wijst Hetty medewerkers van de dien-
sten op deze stimulerende benadering
en op de initiatieven vanuit bedrijfsle-
ven en bevolking. ‘Door betrokkenen
en initiatieven zoveel mogelijk met
elkaar te verbinden benut je de krach-
ten uit de samenleving zo goed moge-
lijk. Dat is waar ik als armoederegis-
seur voor sta.’

Diederik Ludwig is redacteur bij Radar-
Communicatie.

THEMA Armoede

Voorbeelden van instrumenten armoedebestrijding

‘Er bestaan allerlei instrumenten om de
minima te helpen. Vanuit de diensten,
vanuit het bedrijfsleven, vanuit het
sociale netwerk en vanuit de mensen
zelf.’ Armoederegisseur Hetty Vlug
benadrukt dat het om prachtige instru-
menten gaat, maar dat het cruciaal is
dat die trajecten inbedding vinden in
het lokale beleid. ‘Een eenmalige actie
zet geen zoden aan de dijk. De kracht
schuilt in de duurzame aanpak. Samen
met de betrokkenen zoek ik naar manie-
ren om dit voor elkaar te krijgen.’

Eigen kracht conferentie
De ‘Eigen Kracht Conferentie’ is bedoeld
om netwerken te activeren. Stel, een
gezin komt in de problemen. Bureau
Jeugdzorg kan dan opdracht geven aan
de ‘Eigen Kracht Centrale’ om zo’n con-
ferentie te organiseren, bijvoorbeeld
om uithuisplaatsing van kinderen te

voorkomen. Met behulp van een vrijwilli-
ger wordt onderzocht wie in de directe
omgeving van het gezin hulp kunnen bie-
den. Uiteindelijk ontvangen tussen de vijf
en vijftien mensen een uitnodiging voor
de conferentie. Zij zoeken samen naar
oplossingen voor de problemen. Het blijkt
dat de directe omgeving 80% van de pro-
blemen oplost, en professionele hulpin-
stanties de resterende 20%. De organisa-
tie van deze conferenties is arbeidsinten-
sief, maar lonend. Bovendien, als een
gezin door deze aanpak niet in het regu-
liere hulpcircuit terechtkomt, scheelt dat
in de kosten. Het belangrijkst is dat de
regie weer terug bij het gezin komt te lig-
gen.

Maatschappelijk betrokken ondernemer
Toen Hetty Vlug als armoederegisseur
begon, stuurde ze al haar zakelijke relaties
een brief om hen te informeren en de inte-

resse te polsen. Jan Huijbregts, eigenaar
van Zuidpark, was erg enthousiast en
wilde graag helpen. In samenwerking
met DWI biedt hij mensen met een uit-
kering een werkervaringsplek. Zij wer-
ken in de grote dakmoestuin boven zijn
bedrijfspand. Maar Zuidpark ontwikkelt
meer interessante ideeën. De huurop-
brengsten van hun Connectoriumzaal
komen bijvoorbeeld rechtstreeks ten
goede aan sportende kinderen via het
jeugdsportfonds.

Met armoede uit de kast
‘Met armoede uit de kast’ is een lokale
armoedeaanpak. Amsterdammers die in
armoede leven brengen zelf in beeld
hoe die armoede eruitziet. Na een korte
interview- en filmtraining ondervragen
zij hun lotgenoten, maken filmpjes,
bedenken oplossingen en werken aan
verbetering van hun situatie. 

SSuucccceessvvoollllee  ssaammeennwweerrkkiinngg  ttuusssseenn  ppuubblliieekkee
eenn  pprriivvaattee  ppaarrttiijjeenn  iiss  hheeeell  bbiijjzzoonnddeerr
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Meer dan 46 miljoen mensen leven in de Verenigde Staten onder de armoede grens. Dat is 15%

van de bevolking. Van de kinderen onder 18 blijkt 22% onder die grens te leven. Mitt Romney buit

deze slechte scores uit in zijn race om het presidentschap en slaat Obama met dit soort informa-

tie regelmatig om de oren. Tijdens het eerste debat tussen de twee presidentskandidaten scoor-

de Romney door te wijzen op het feit dat in de Verenigde Staten 46 miljoen mensen afhankelijk

zijn van ‘foodstamps’. Maar Romney vertelt er niet bij dat allerlei overheidsmaatregelen wel 40

miljoen mensen boven de armoede grens hebben weten te houden.

Why is it so hard to end poverty in 
the USA?’ Wat heeft Edelman voor
ons in petto? Welke lessen wil hij ons
meegeven?

Economische  malaise
Uiteraard wijst Edelman op de huidige
economische malaise, als een belangrij-
ke aanjager van toegenomen armoede.
Laagbetaald werk is te weinig voorhan-
den, en dat zou door toegenomen con-
currentie uit het buitenland weleens
een zeer hardnekkig probleem kunnen
blijven. Met name voor eenoudergezin-
nen zijn de problemen huizenhoog. Het

aantal eenoudergezinnen is fors toege-
nomen, terwijl financiële bijstand voor
moeders en kinderen is afgenomen. Van
de alleenstaande moeders leeft 40%
onder de armoedegrens. De kans is
groot dat armoede van generatie naar
generatie wordt overgedragen.

Werk  is  niet  genoeg
Scholing is volgens Edelman een oplos-
sing om de armoede te ontstijgen,
alleen het hebben van werk is dat niet
(De meeste mensen onder de armoede-
grens werken, maar verdienen met laag-
betaald, ongeschoold werk te weinig.)

Door Sjaak Koehler

Wie dat wel vertelt, is Peter Edelman,
professor aan de Georgetown Univer-
sity Law Center en gespecialiseerd op
het gebied van armoede, welzijn,
jeugdrecht en staatsrecht. Ooit werkte
hij voor Robert Kennedy en nam ont-
slag uit de Clinton-regering, omdat hij
tegen ondertekening van de ‘welfare
reform legislation’ was. Edelman was
op 26 oktober op uitnodiging van de
Universiteit van Amsterdam in Neder-
land om een toelichting te geven op
zijn nieuwste boek ‘So Rich, So Poor.

Why  its  so  
hard  to  end  poverty
in  America?

Why  its  so  
hard  to  end  poverty
in  America?
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Armoede concentreert zich in gebieden
waar vaak een veilige leefomgeving ont-
breekt, scholen niet goed zijn en dus de
kans om door een betere opleiding een
beter bestaan op te bouwen niet zo
groot is.

Meer  belasting  voor  rijken
Ongeschoold werk levert geen vetpot
op. Een gezin heeft in Amerika meer-
dere ‘low-wage jobs’ nodig om boven
de armoedegrens uit te komen. Die
‘low-wage jobs’ moeten beter worden
betaald, vindt Edelman. Een eerlijkere
verdeling van welvaart is wat hem
betreft noodzakelijk. Daarbij hoort dat
de rijkste top meer belasting betaalt.
Dat kan zelfs zonder ze welvaart af te
nemen. Deze boodschap is in een ver-
kiezingsjaar in Amerika niet erg popu-
lair. Niet voor de rijkste top, maar ook
niet voor degenen die onder de armoe-
degrens leven. Veelal zien zij zichzelf
niet als slachtoffer, maar geven zij
zichzelf de schuld van hun eigen situ-
atie.

Overheidsprogramma’s die nu onder
druk staan, zouden weer op de rails
moeten komen. Lastig punt daarbij is
dat landelijke programma’s door de
afzonderlijke staten worden uitge-
voerd. Toegang tot bijstand en de
omvang van de bijstand varieert van
staat tot staat. TANF (Temporary Assi-
stance for needy families) is volgens

Edelman bijvoorbeeld wel goed gere-
geld in New York en Californië, maar
niet in Texas en Wyoming. 

Vluchtroute  uit  armoede
Jarenlang was het mogelijk om armoe-
de te ontstijgen door geld te lenen 
en je huis als borg te gebruiken. Die
vluchtroute is met de huidige crisis 
op de huizenmarkt afgesneden. We
moeten dus op zoek naar andere

oplossingen. Om armoede te ontstij-
gen richt Edelman zich vooral op de
volgende generatie die op een profes-
sionele manier klaar gestoomd moeten
worden voor de arbeidsmarkt. Investe-
ring is nodig in:
• scholing
• veilige leefomgeving
• programma’s gericht op kinderen 

Zijn meer fundamentele roep om her-
vorming van het beloningssysteem op
de arbeidsmarkt zal het in Amerika niet
gaan redden, niet met Romney en niet
met Obama. Met enige spijt in zijn stem
geeft hij aan dat de organisatiegraad van
werknemers (8% is georganiseerd) daar-
voor veel te laag is.

Sjaak Koehler is lid van de redactieraad
van Aan de slag.

THEMA Armoede

AArrmmeenn  ggeevveenn  zziicchhzzeellff  ddee  sscchhuulldd  vvaann  hhuunn
eeiiggeenn  ssiittuuaattiiee,,  zziijj  zziijjnn  ggeeeenn  ssllaacchhttooffffeerr

Armoede statistiek Verenigde Staten
over 2011:
• 46 miljoen mensen leven onder

de armoedegrens
• dit is 15% van de bevolking
• 22% van de kinderen onder 18

leeft onder die grens
• 28% van de zwarten leeft eronder 
• 10% van de blanken
• 25% van de latino’s
• 20% van de inwoners van ‘princi-

pal cities’ leeft onder de armoede
grens

• 29% van gehandicapten leeft
onder de grens

Voor meer info: www.census.gov
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Inventarisatie armo
Eerder in dit nummer kwam al even naar voren dat het erg moeilijk is voor kinderen uit arme

gezinnen om uit armoede te ontsnappen. Voorlichting aan jongeren over armoede en het omgaan

met geld zijn erg belangrijk en hebben een preventieve werking. Daarom zijn er vele projecten en

instrumenten gericht op jongeren waarmee getracht wordt de zogenaamde ‘armoedespiraal’ te

doorbreken. Hieronder vindt u enkele voorbeelden.

Gids Betaalbare Vakanties 2012

Wat: een gids die de werkgroep Arme Voor wie: voor alle mensen die op Hoe: bestellen kan via het secretariaat 
Kant van Nederland/EVA al jaren uit- vakantie willen met een beperkt budget. van de werkgroep op 073-6121939, 
geeft, vol met tips over hoe een leuke info@armekant-eva.nl.
vakantie te hebben zonder veel geld Prijs: e 1,50 + porto (bij meer dan 50 ex. 
uit te geven! e 1,20 + porto).

De beste bespaartips

Wat: een gids vol met bespaartips van Voor wie: voor iedereen die meer wil Hoe: de gids kost e 13,95 en is te 
het Nibud en de Consumentenbond. bezuinigen. bestellen in de consumenten webwinkel 

van het Nibud (http://www.nibud.nl).

Het budgetspel

Wat: krijg inzicht in de financiën van Voor wie: voor iedereen die interesse Hoe: Het budgetspel is te vinden op 
mensen die met een uitkering of weinig heeft in dit gebied. http://www.armekant-eva.nl/
geld rond moeten komen. publicaties/budgetspel.html.

De Nibud geldkoffer

Wat: een lespakket van het Nibud over Voor wie: voor leerlingen uit groep 7 en 8. Hoe: de geldkoffer is te vinden in de 
omgaan met geld. Uit onderzoek webwinkel voor professionals op de 
blijkt dat kinderen die jong met geld website van het Nibud en kost e 45.
om leren gaan dat later ook doen. http://www.nibud.nl
Wees er op tijd bij!

De Klasse!kas

Wat: leer basisschoolleerlingen omgaan Voor wie: voor leerlingen op de basis- Hoe: meer informatie en te bestellen via 
met geld door ze verantwoordelijk school. http://www.klasse-kas.nl.
om te laten gaan met het geld uit een 
klassenspaarpot.
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oede-instrumenten
Ubuntu: ‘Wat is waarde’

Wat: maak kinderen bewust van de Voor wie: voor leerlingen op de basis- Hoe: meer informatie op 
waarde van geld door ze kennis te school. http://www.ubuntukids.nl.
laten maken met de situatie van 
leeftijdsgenoten in landen als Namibië 
en Honduras. Theater en dans staan 
hierbij centraal.

BizWorld

Wat: laat jongeren kennis maken met Voor wie: voor leerlingen uit groep 8 Hoe: kijk voor meer informatie op 
de dynamiek van het bedrijfsleven! van de basisschool. Er is ook een variant www.bizworld-nederland.nl.
In deze cursus leren leerlingen uit voor 3HAVO en 3VWO.
groep 8 een bedrijf opzetten onder 
leiding van een succesvol ondernemer.

Week van het geld

Wat: de Week van het geld is een Voor wie: voor leerlingen op de basis- Hoe: de week van het geld 2012 is van 
nationale projectweek met activiteiten school. 12 tot en met 16 november.
voor het basisonderwijs. Het doel van Kijk voor meer informatie op:
deze week is om basisschoolleerlingen http://www.weekvanhetgeld.nl.
te leren omgaan met geld.

Cash Money Budget Team

Wat: jongerenvoorlichting over Voor wie: voor jongeren. Hoe: te bereiken via Hyves: 
financiën door jongeren uit Amsterdam www.cashmoneybudget.hyves.nl en 
Zuid-oost. Twitter.

Hoezo armoede?lespakket

Wat: In het kader van de internationale Voor wie: deze pakketten zijn geschikt Hoe: bij het project horen twee websites. 
armoedeweek heeft NTR:School TV voor vmbo/havo/vwo. www.eigenwijzer.nl/hoezoarmoede met 
voor de vakken verzorging, aardrijks- informatie voor leerlingen en
kunde, economie en maatschappijleer www.schooltv.nl/hoezoarmoede_docent 
lespakketten ontwikkeld. voor de docent. Deelname is gratis.

LEF: Leven En Financiën

Wat: gastdocenten komen op uw ROC Voor wie: voor leerlingen van ROC’s. Hoe: er zijn geen kosten aan dit project 
lesgeven over financiën. De lessen verbonden. Meerinformatie op 
sluiten aan bij de doelstellingen van de http://www.lefnet.nl.
Loopbaan & Burgerschapmodule.
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SAMEN LIJDEN
SAMEN LEREN
SAMEN LIJDEN
SAMEN LEREN
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Vers van de jobcoachopleiding, bruisend van energie en vol van idealen (die ik overigens niet

kwijt ben geraakt) ging ik als aspirant jobcoach aan de slag. Een van mijn klanten was Jan, een

23-jarige jongeman met een behoorlijke vorm van PDD-NOS (een vorm van autisme). Hij had

maar één wens en dat was koerier worden. Immers hij kon goed auto rijden, had ervaring bij

een bedrijf waar hij taxi’s mocht wassen en had zijn toekomst al helemaal uitgestippeld.

Door Dick Zuurveen

Na de kennismakings- en trainingspe-
riode vonden we een bedrijf dat als sub-
contractor voor een grote pakketdienst
werkte. De eigenaar van dat bedrijf was
een aardige vent die Jan best een kans
wilde geven. Het feit dat ik beloofde in
de eerste periode zoveel mogelijk mee
te gaan op de route zorgde voor vol-
doende vertrouwen en een proefplaat-
sing werd gestart.

Eigenwijs
De eerste werkdag: Jan had de bus bij 
de werkgever opgehaald en was om
09.00 uur in Enschede waar we moesten
laden. Nu had Jan de eigenschap om alles
te weten en dat wat hij niet wist, dat wist
hij absoluut zeker! In plaats van de tach-
tig pakketten logisch op de te rijden
route te laden, gooide hij alles in de bus.
Mijn adviezen over route en logica wer-
den niet gehoord en ik elk geval gene-
geerd. Na het laden gingen we rijden.
Onderweg vroeg ik hem ‘Jan, waarom
zijn we nu eerder op pad dan al die ande-
re chauffeurs die dit al jaren doen?’ 

Zorgwekkende rijstijl
Zijn antwoord was: ‘Die doen dat niet
goed, laat mij maar…’ We reden naar
het dorpje waar hij moest bezorgen 
en gingen van noord naar zuid, van zuid
naar noord. Daarbij reed Jan ook nog als
een bezetene, weigerde zijn gordel te
dragen en bleef eigenwijs. Welke aange-
leerde techniek ik ook gebruikte, niets
bleek te werken bij Jan. Hij zat compleet
in zijn eigen beleving. ’s Avonds om
half tien waren we klaar. Een ervaren
chauffeur bezorgt 140 pakketten in een
werkdag van acht uur. Jan deed meer
dan twaalf uur over die 80 pakketten.
Ik bedacht een plan...

De volgende dag was een zelfde. Ik
wilde eerst een gesprekje met hem om
wat duidelijke afspraken te maken maar
Jan negeerde dat wederom. Gespeend
van enige logica en te eigenwijs om te
luisteren ging Jan weer op pad. Ik zat
naast hem. Zijn rijstijl baarde steeds
meer zorgen en ik merkte dat hij niet
reageerde op mijn verzoek om rustiger
te rijden en om zijn gordel om te doen.
Over dat laatste was hij van mening dat
hij dat, als koerier, niet hoefde.

Genoeg is genoeg!
Na een uur was ik het zat en toen hij
achter in de auto zocht naar een pakket
haalde ik de sleutels uit zijn zak en
belde zijn werkgever waar hij bij stond:

‘Peter, het spijt me te zeggen, maar ik
ben bang dat ik me volledig vergist heb
door Jan bij je aan te bevelen als koerier.
Ik heb de sleutels en sluit de auto af, we
stoppen er mee.’ De telefoon stond op
handsfree en de werkgever reageerde
met ‘goed besluit Dick, veiligheid gaat
voor alles, ik wil iedereen een kans
geven maar we praten hier wel over een
zo goed als nieuwe auto en bovenal
over veiligheid voor de mensen. Ik kom
jullie nu halen!’
Wat Jan niet wist was dat ik de avond
ervoor met de werkgever had gebeld,
uitleg had gegeven en dat we samen een
afspraak hadden gemaakt. 

Tijd voor een goed gesprek
Jan keek beteuterd en uitte zijn zorgen
over de pakketten van ‘zijn klanten’ die
niet zouden worden bezorgd. Een paar

minuten later al was de werkgever er
en we besloten naar de kroeg te gaan
die ‘toevallig’ twintig meter verderop
was. ‘Jan, wat is er nodig om een goed
koerier te kunnen zijn?’ vroeg werk-
gever Peter toen de koffie op tafel
stond. Jan vertelde dat hij op tijd zijn
pakketten moest afleveren en dat dit
de reden was waarom hij zichzelf zo
opfokte en waarom hij zo hard reed.
Zijn motivatie was om op tijd te zijn.
Dat was ook de reden waarom hij,
zonder logisch in te laden, al zo snel
op pad ging. Dat was ook de reden
waarom hij geen gordel wilde dragen,
dat kost tijd. ‘Als we nu eens minder
pakketten zouden gaan laden, zou de
druk die jij ervaart dan minder groot

zijn?’ vroeg ik. Jan antwoorde dat dit
het geval zou zijn, alleen was hij bang
niet als volwaardige chauffeur te wor-
den gezien. We spraken hier over en
het bleek dat Jan een minderwaardig-
heidsgevoel had en deze kans hoe dan
ook met beide handen wilde aangrij-
pen. Ik schoof de sleutels over de tafel
in zijn richting en met een diepe zucht
pakte hij ze aan.

Merkbare verandering
Na het maken van deze afspraken heb-
ben we de helft van de pakketten in de
auto van de werkgever geladen die een
deel van de route overnam. ’s Avonds
om zeven uur waren we klaar, de
werkgever stond ons op te wachten.
Vanaf dat moment ging het steeds
beter. Jan stond open voor coaching, ik
liet hem vertellen wat belangrijk was

Hij dacht alles te weten en dat wat
hij niet wist, dat wist hij zeker



32

Aan de slag 10/11-2012

om op tijd binnen te zijn. ‘Logische
routes rijden’ was er een van. In plaats
van als een dolle weg te rijden maakten
we nu, op de plek van inladen, een
plan. Dit met gebruik van een kaart
van het dorp die we met een viltstift in
vieren hadden gedeeld. Op deze
manier werd er logisch geladen en
werd er logisch gereden. Binnen twee

weken zat Jan op 80 pakketten en nog
eens twee weken later zat hij op 100
pakketten. Dat was ook het maximale
dat hij aankon en werd vertaald in de
loonwaarde.

Meer werk aan de winkel
Een ander aspect van het rijden als koe-
rier was het sociale. Jan had het in zijn
leven niet altijd makkelijk gehad en
was zich er bewust van dat hij anders

was. Als hij een pakje bij de deur
moest afgeven drukte hij zijn pet ste-
vig op zijn hoofd, liep in ferme pas
naar de voordeur, liet tekenen voor
ontvangst en wist niet hoe snel hij
weer in de auto moest komen. Hij keek
daarbij de mensen niet aan. Met het
groeiende vertrouwen over de bezorg-
tijden en het aantal pakketten kwam er

ruimte om ook dit te bespreken; ‘Jan,
wat verwachten klanten van je als je
een pakketje aflevert?’ vroeg ik. Hij
vertelde dat alles op tijd moest zijn,
maar kon zich wel vinden in het
woord ‘klantvriendelijkheid’. Ik vertel-
de hem dat mensen juist blij waren als
hij kwam, ze hadden iets besteld en
zaten daarop te wachten. Hij conclu-
deerde daarop zelf dat hij dus erg wel-
kom was.

Ik heb Jan vijf maanden gecoacht, in het
begin zeer intensief, maar na een paar
maanden zat hij zodanig op z’n plek dat
hij zich prima kon redden. 

Afscheid in stijl
Omdat ik een andere functie kreeg en Jan
daarom al een andere jobcoach had,
wilde ik in stijl afscheid nemen. Ik belde
hem op en we maakten de afspraak dat ik
naar het dorp zou rijden, mijn auto daar
zou parkeren en hij mij op zou pikken.
Het was een zonnige dag en een van de
mooiste uren die een jobcoach mee kan
maken: Jan reed rustig, deed netjes zijn
gordel om, lachte naar mensen als een
voordeur openging, tikte tegen de rand
van zijn pet als hij weer afscheid nam en
al rijdend in de dorpskern sprak hij men-
sen aan met ‘Ben met een half uurtje bij
u’ en ‘Uw pakje is binnen hoor, kom er
zo aan’… Ik hoop dat Jan nog steeds koe-
riert in dat mooie Overijsselse plaatsje.

Dick Zuurveen is Jobcoach bij Sallcon
Werktalent.

Die andere koeriers doen dat 
niet goed, laat mij maar...
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Solviteers

De Bouw 117

3991 SZ Houten

(030) 280 36 55 bedrijfsactiviteit:

www.solviteers.nl organisatie en automatisering

info@solviteers.nl clientvolgsystemen

contactpersoon: vacaturevinder

Maurice Wieggers

CONGRESSEN

Performa

Torenstraat 144B

2513 BW Den Haag

(070) 31 070 11 bedrijfsactiviteit:

www.performa-uitgeverij.nl congressen, workshops, beurzen

w.degroot@performa.nl vakbladen, databases, boeken

contactpersoon: op het gebied van personeel & 

Wander de Groot arbeid

CERTIFICERING

Blik op Werk

Postbus 2707

3500 GS Utrecht

(0900) 25 45 679

www.blikopwerk.nl bedrijfsactiviteit:

info@blikopwerk.nl Blik op Werk keurmerk 

re-integratie 

en opleidingsinstellingen 

WorkAbilityIndex

BRANCHE & BEROEP

OVAL

Postbus 90154

5000 LG Tilburg

(0900) 284 45 45 bedrijfsactiviteit:

www.oval.nl Brancheorganisatie van arbo-

info@oval.nl diensten, interventiebedrijven

contactpersoon: outplacement en loopbaan-

Petra van de Goorbergh adviesbureaus, re-integratie-

bedrijven en jobcoachorganisaties

Ziet u dat het werkt? 

Wordt dan ook actief in De Werkplaats!

Neem contact op met Johan de Vassy van Aan de Slag, 

tel (070) 31 070 11, 

of mail naar j.devassy@performa.nl

CONSULTING

Gemini consultancy

Potgieterstraat 32 bis

3532 VS Utrecht

(06) 532 58 231 bedrijfsactiviteit:

www.geminiconsultancy.nl beleidsadvies, implementatie-

hannekebakker@ management, workshops, training

geminiconsultancy.nl en coaching in de sociale sector

contactpersoon:

Hanneke Bakker

PARTICIPATIE

Calder Holding

Postbus 1442

8001 BK Zwolle

(038) 423 37 13 bedrijfsactiviteit:

www.calderholding.nl re-integratie

info@calderholding.nl participatie

contactpersoon: schuldhulpverlening

Hans van Iersel

CONSULTING

Berenschot 

Postbus 8039

3503 RA Utrecht bedrijfsactiviteit:

(030) 291 69 16 sociale zekerheid

www.berenschot.nl arbeidsmarkt

hqb@berenschot.com

contactpersoon: Henk Bakker

OPLEIDING

RadarVertige

Veemarkt 127

1019 CB Amsterdam bedrijfsactiviteit:

(020) 643 38 13 RadarVertige is een krachtig

www.radarvertige.nl trainingsbureau, toonaangevend

info.radarvertige.nl op het gebied van sociale 

zekerheid, handhaving, activering, 

re-integratie, klantmanagement 

en agressie & weerbaarheid

ONDERZOEK

Regioplan Beleidsonderzoek

Nieuwezijds Voorburgwal 35

1012 RD Amsterdam bedrijfsactiviteit:

(020) 531 531 5 onderzoek, advies en 

www.regioplan.nl detachering

info@regioplan.nl werk en inkomen

contactpersoon: 

dr. R.C. (Roeland) van Geuns



Al ruim 70 jaar verrassen wij opdrachtgevers in de publieke en private sector met 

slimme en nieuwe inzichten die leiden tot opmerkelijke resultaten. Klanten kiezen 

voor Berenschot omdat onze adviezen hen op voorsprong zetten.

Of het nu gaat om het aantrekken van medewerkers in een 

krappe arbeidsmarkt, of het motiveren van medewerkers 

gedurende verschillende levensfases; uw personeelsbeleid 

speelt hierin voor uw werknemers een belangrijke rol. Voor 

u als werkgever biedt het aanknopingspunten om grip te 

houden op uw (toekomstige) organisatie en de prestaties van 

medewerkers. Ga naar onze website voor meer informatie.

De juiste mensen
op de juiste plek

www.berenschot.nl/strategischepersoneelsplanning

www.berenschot.nl/competentiemanagement

www.berenschot.nl/wendbaar

www.berenschot.nl/duurzaam

www.berenschot.nl/belonen

www.berenschot.nl/hrincontrol

www.berenschot.nl/performance


