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Domesta is een woningcorporatie met 10.000 
huizen in de gemeenten Coevorden, Hooge
veen en Emmen. De woningcorporaties in 
Noordoost Nederland helpen voornamelijk 
mensen met een laag inkomen of mensen 
met een zorgbehoefte. 

Onze huurders zijn gemiddeld 38% van het in-
komen kwijt aan huur, energie en gemeentelijke 
lasten. Ongeveer 30% van alle huurders heeft 
een inkomen uit werk, de overige huishoudens 
zijn gepensioneerd, arbeidsongeschikt, werkloos 
of ontvangen een bijstandsuitkering. Een derde 
van de huurders kan de huur eigenlijk niet be-
talen maar krijgt dit toch elke maand weer voor 
elkaar. Dit lukt ze omdat ze bezuinigen op zorg, 
kleding, sociale activiteiten en zelfs op voeding. 
Deze groep huishoudens is maar liefst 48% van 
het inkomen kwijt aan directe woonlasten. Dit is 
schrijnend en was enkele jaren geleden aan-
leiding om het roer drastisch om te gooien. Zo 
brengen we gratis zonne panelen aan, helpen 
we met het aanvragen van toeslagen, gemeen-
telijke regelingen, een slim energiecontract en 
het kiezen van de juiste zorgver zekeraar. Deze 
maatregelen leveren de mensen tussen de €50,- 
en €100,- per maand op. Uiteraard investeren we 
ook fors in het energiezuiniger maken van onze 
huizen. Helaas beperkt de overheid de corpo-
raties bij deze investeringen door inmiddels 4 
maandhuren aan belasting te heffen. Hier zit 
onze zorg voor de toekomst. Het aantal huizen 
dat we per jaar energiezuiniger kunnen maken 
wordt hierdoor lager. Dezelfde overheid is ook 
van plan om de belasting op gas fors te verho-
gen. Hierdoor zijn de meeste huurders meer geld 
kwijt aan het verwarmen van het huis en kan een 
nieuwe armoede ontstaan; energiearmoede. Als 
sector voeren we een lobby richting Den Haag 
om het zover niet te laten komen! In de tussen-
tijd gaan wij door om met creativiteit en nuchter 
verstand mensen uit de problemen te houden. 
Domesta wil een steentje bijdragen aan het 
door breken van overerfbare armoede. Daarom 
zijn we Alliantiepartner geworden. De Alliantie 
van Kracht tegen armoede gaat helpen om meer 
mensen duurzaam uit de financiële problemen 
te houden. Hierdoor kunnen wij het energiezuini-
ger maken van onze huizen versnellen!

Bert Moormann
directeur wooncoöperatie Domesta

Betaalbaar wonen!

Eerste resultaten onderzoek: 
armoede van generatie op 
generatie in de Veenkoloniën
De Veenkoloniën hebben van oudsher te maken met veel 
 gezinnen die leven van een laag inkomen.  Gezinnen krijgen te 
makenmetlangdurigefinanciëleuitsluitingenanderevormen
van uitsluiting,  doordat kinderen niet mee kunnen doen aan 
 activiteiten van school. En hoe langer de situatie duurt, hoe 
 moeilijker het is eruit te komen.

Zoals in de eerste nieuwsbrief van de Alliantie van Kracht is aan-
gekondigd, doet de Rijksuniversiteit Groningen onderzoek naar 
 mechanismen achter armoede en uitsluiting die van generatie op 
generatie wordt overgebracht. Samen met het Sociaal Planbureau 
Groningen en het Trendbureau  Drenthe zijn de eerste onderzoeks-
resultaten over generatiearmoede in de Veenkoloniën gepresenteerd. 
We geven hier enkele highlights uit het onderzoek.

• Uit de cijfers blijkt dat in de Veen koloniën naar verhouding meer 
‘arme’ jongvolwassenen wonen dan in Nederland.

• We zien dat ouders van ‘arme’ jongvolwassenen zelf ook vaker arm 
zijn. 

• Het blijkt dat ‘Arme’ jongvolwassenen en hun ‘arme’ ouders vooral in 
het noorden van de Veenkoloniën wonen.

Wilt u meer weten over de resultaten uit het onderzoek? 
De onderzoeksgegevens worden ook verspreid via het platform 
 armoedegroningen.nl.
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Bernadet Sapulete, buurt
maatschappelijk werker met 
specialisatie schuldhulpverlening 
bij Vaart Welzijn, is sinds februari 
2018 betrokken bij de leerkring 
overerfbare armoede.

Maandelijks komt Bernadet met 
diverse partijen bijeen die te maken 
hebben met de problematiek armoe-
de. Casuïstiek, knelpunten en nieuwe 
ontwikkelingen worden besproken. 
Bernadet: “Een  prettige samenwerking 
waarbij wij als één partij optrekken om 
blijvende verandering te bewerkstelli-
gen, ontwikkelingen door te nemen, 
af te stemmen en te verbinden.” 
Bernadet: “Ik heb meer inzicht 
 gekregen in het aanbod van regle-
menten en hulpverlening rondom 
armoede. En dat heb ik direct kunnen 
toepassen in mijn dagelijkse werk-
zaamheden. Dit heeft geresulteerd 
in een breder en concreter plan van 
aanpak met diverse ketenpartners. 
Ook het delen van deze kennis met 
collega’s in het buurtteam en keten-
partners vind ik erg waardevol en 
vooral leerzaam!”

Leerkring Assen: 
samen één doel

doet uw organisatie al mee aan het 
platform www.armoedegroningen.nl?

Leerkring 
Stadskanaal 
trekt samen op!
Vanuit de leerkring armoede in 
Stadskanaal is vanaf 7 september jl. 
een gezamenlijk spreekuur gevormd 
voor alle inwoners van de gemeente 
dievragenhebbenoverfinanciën.

Inwoners kunnen onder andere 
terecht voor het aanvragen van schuld-
hulp verlening, vragen over toeslagen 
en om meer overzicht te krijgen in de 
maandelijkse inkomsten en uitgaven. 
Het doel van het spreekuur is om 
financiële problemen te voorkomen 
of op te lossen. Het spreekuur is een 
initiatief van de gemeente Stadskanaal, 
Gemeentelijke Kredietbank, Lefier, 
Welstad Humanitas en Wedeka.

Alliantie van Kracht tegen Armoede is een samenwerkingsverband van de volgende organisaties:

Een ambassadeursgroep van het 
platform heeft deze vraag gesteld 
tijdens het congres ‘digitale inno
vaties in de schuldhulpverlening’, 
dat op 12 juli jongstleden plaats
vond in het Noordlease Stadion te 
 Groningen. 

De ambassadeursgroep maakt zich 
hard voor een goede werking en 
ontwikkeling van het platform, zodat 
het optimaal kan bijdragen aan een 
effectievere schuldhulpverlening en 
het terugdringen van armoede in 
Groningen. 

Het platform is een platform in ont-
wikkeling en is voor én van iedereen 
die een rol heeft in de schuldhulp-
verlening en de aanpak van  armoede. 
Door kennis en ervaringen met elkaar 
te delen, van elkaar te leren, te on-
derzoeken en innoveren, kan een 
 effectievere schuldhulpverlening ont-
staan en kan armoede worden terug-

Donderdag 15 november organi
seert de Alliantie van kracht tegen 
armoede een congres, met als titel 
‘Altijd arm?!’. Het congres staat 
in het teken van overerfbare 
armoede. 

Naast de presentatie van Dirk  Strijker 
over de resultaten van het RUG 
 onderzoek naar aard en omvang 
van generatiearmoede spreekt 
 Suzanne Janssen, schrijfster van 
‘Het Pauper paradijs’ over het 

Congres “Altijd arm?!”
historische perspectief van  armoede 
en armoede bestrijding met een 
duidelijke link naar de actualiteit. 
Daarnaast vertelt een ervarings-
deskundige over wat armoede met 
je als kind doet.

Het congres zal plaatsvinden in 
Cultuur huis ‘ De Klinker’ in  Winschoten 
van 13.00 – 17.00 uur. 
 
Aanmelden kan hier. 

gedrongen. Hoe succesvol de werking 
van het platform kan zijn, hangt af van 
de deelnemers en hun bijdragen.

Wil je ook partner worden van het 
 kennisplatform Armoede Groningen?

https://armoedegroningen.nl/aanmelding-congres-altijd-arm/%20%20

