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Een bloemetje
op tafel
Vroeger had je geen apart armoedebeleid. Er was de Bijstandswet
die een inkomen garandeerde dat genoeg was voor zaken als
het ‘wekelijkse bloemetje op tafel’, dat in het Kamerdebat symbool
stond voor de gedachte achter de wet.
Later kwamen de bezuinigingen en als doekje voor het bloeden de
gemeentelijke minimaregelingen. Toen gingen de bezuinigingen
verder en kwamen de voedselbank, de kledingbank en veel meer
particuliere initiatieven.
En nu? Nu kijken we in de gemeente Midden-Groningen veel
breder naar het armoedeprobleem. We hoeven ons niet te schamen
voor onze minimaregelingen en we zijn blij met de initiatieven uit
de samenleving. Maar we beseffen dat er meer nodig is; dat we de
krachten van maatschappelijk werk, schuldhulpverlening,
toeleiding naar arbeid en inzet voor gezinnen en kinderen beter
moeten bundelen, en dat we ons goed bewust moeten zijn van
wat armoede en schulden met mensen doen.
Dit boekje vertelt hoe we ons vanuit dat besef inzetten en hoe
we de strijd tegen armoede verder willen voeren. De brede kijk
die we nu ontwikkelen, is zonder twijfel een stap vooruit. Vroeger
was dus niet alles beter. Maar toch verlang ik wel terug naar dat
bloemetje op tafel; naar een landelijke overheid die een toereikend
inkomen voor iedereen als een teken van beschaving ziet.
Peter Verschuren
wethouder werk & inkomen
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Armoede in
Midden-Groningen
Wat is armoede?
Van armoede bestaan veel verschillende
definities en invalshoeken. Armoede in enge
zin gaat over een tekort aan financiële middelen
om fatsoenlijk rond te komen. Een bredere
definitie van armoede gaat niet alleen uit van
een tekort aan financiële middelen, maar richt
zich ook op een gebrek aan werk, opleidingsniveau, maatschappelijke participatie,
gezondheid en goede huisvesting.
Hoe meten we armoede?
Het Centraal Bureau voor de Statistiek meet
armoede op basis van de lage inkomensgrens.
Bij een inkomen onder de lage inkomensgrens spreekt het CBS over een huishouden
met een laag inkomen of van een huishouden
met een kans op armoede. De lage inkomensgrens ligt iets boven het sociaal minimum
en is afhankelijk van de omvang en samenstelling van het huishouden. De armoedecijfers
geven inzicht in het aantal gezinnen dat in
armoede zou kúnnen leven. Niet elk gezin met
een laag inkomen leeft echter in armoede
omdat ze niet rond kunnen komen. Andersom
is het ook zo dat gezinnen met een hoger
inkomen juist wel in armoede kunnen leven
omdat zij bijvoorbeeld schulden hebben.
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Huishoudens
met een laag inkomen
Waaruit bestaan de
inkomsten van huishoudens
met een laag inkomen?
(bron CBS, 2017)

Werk:

Zelfstandige:

300
huishoudens

11%

9%

Bijstand:

60%

Pensioen:

WAO/WW:

200
huishoudens

1400
huishoudens

300
huishoudens

200
huishoudens

11%

9%
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Armoede in
Midden-Groningen

MiddenGroningen:

9%

% Huishoudens onder de
lage inkomensgrens per wijk
(minimaal 1 jaar)
(bron CBS, 2017)

17

4
2

Nederland:

8%
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19

16

15

5. Muntendam:

14. Kolham:

95 kinderen

18 kinderen

10%
ca. 209 huishoudens
9
7

6. Slochteren:

15. Eemskanaal-Zuid:

25 kinderen

aantal kinderen niet
bekend

9%
ca. 86 huishoudens

13

6

7. Schildwolde:

18

14

8%
ca. 56 huishoudens

11

24 kinderen

8. Sappemeer:

10

3

8%
ca. 282 huishoudens

8

118 kinderen

1
5

12

21

20

1. Hoogezand-Zuid:

14%
ca. 766 huishoudens
506 kinderen
2. Foxhol:

13%
ca. 51 huishoudens
16 kinderen

3. Foxham en
Hoogezand-Noord:

12%
ca. 443 huishoudens

9. Hellum:

7%
ca. 13 huishoudens

aantal kinderen niet
bekend
10. Zuidbroek:

6%
ca. 102 huishoudens
57 kinderen

11. Noordbroek:

6%
ca. 51 huishoudens
18 kinderen

12. Meeden:

156 kinderen

6%
ca. 48 huishoudens

4. Westerbroek
en Waterhuizen:

13. Siddeburen:

10%
ca. 41 huishoudens
6 kinderen

5%
ca. 31 huishoudens

24 kinderen

6%
ca. 81 huishoudens
45 kinderen

5%
ca. 15 huishoudens
16. Tjuchem en
Steendam:

5%
ca. 10 huishoudens

aantal kinderen niet
bekend
17. Harkstede, Scharmer,
Woudbloem:

5%
ca. 72 huishoudens
34 kinderen

18. Froombosch:

4%

ca. 17 huishoudens
aantal kinderen niet
bekend
19. Kropswolde:

4%
ca. 25 huishoudens

aantal kinderen niet
bekend
20. Kiel-Windeweer:

4%

ca. 17 huishoudens
aantal kinderen niet
bekend
21. Kalkwijk:

3%

ca. 40 huishoudens
aantal kinderen niet
bekend
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Wat doet Midden-Groningen
om te voorkomen dat gezinnen
in armoede leven?
Armoede heeft met heel veel zaken te maken:

Bevorderen van ouderbetrokkenheid

gezondheid, opleidingsniveau, schulden,

bij het onderwijs

weerbaarheid, werkloosheid, afkomst, enz.

We hebben ‘VVE Thuis’ gestart op 4 kinder-

Om armoede echt aan te pakken en te zorgen

opvanglocaties. Ouders van wie de peuters

dat de komende generaties ervan bevrijd worden,

voorschoolse educatie volgen, worden actief

is méér nodig dan inkomensondersteuning

betrokken bij het lesprogramma en leren hoe

via het minimabeleid. Als gemeente werken

ze hun peuter kunnen ondersteunen in zijn

we daarom op veel manieren aan het terug-

of haar ontwikkeling. Het programma ‘VVE

dringen van het armoedeprobleem.

Thuis’ zal binnenkort uitgerold worden over

Met deze programma’s en projecten zijn we

meerdere locaties in de gemeente.

op dit moment bezig:
Taalstimulering
We subsidiëren verschillende taalstimulerings-

Gelijke onderwijskansen
voor kinderen

activiteiten. Zo hebben we ‘Boekstart’ waarbij
ouders door de bibliotheek aangemoedigd
worden om zo vroeg mogelijk te starten met

Voorschoolse educatie

voorlezen. Ook hebben we ‘Boekenpret’ waarbij de

We bieden voorschoolse educatie aan om alle

bibliotheek samenwerkt met alle basisscholen

kinderen een gelijke kans te bieden. Peuters

en kinderopvangaanbieders om het thuislezen

volgen een lesprogramma waarbij taal, rekenen,

te stimuleren. Humanitas zet vrijwilligers in

motoriek en sociaal- emotionele ontwikkeling

om thuis voor te lezen aan kinderen vanaf

spelenderwijs worden gestimuleerd. Ze krijgen

2 jaar als de ouders dit zelf niet kunnen.

een aanbod als hun vader of moeder voldoet
aan één van de volgende kenmerken:

School’s Cool

laaggeletterd; een lage opleiding; financiële

Kwartier Zorg en Welzijn voert ‘School’s Cool’

problemen of schulden; nieuw in Nederland

uit. Kwetsbare brugklassers worden gekoppeld

(nieuwkomer) en anderstalig. Ook krijgen

aan een vrijwillige thuismentor die hen

peuters een aanbod als zij een taal- en/of

ondersteunt bij het leren, plannen en het

ontwikkelingsachterstand hebben.

ontwikkelen van sociale vaardigheden.
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Aanpak voortijdig schoolverlaten

Ook hebben we het ‘Thuiszitterspact’. In dit

We willen dat jongeren op latere leeftijd een

pact zitten vertegenwoordigers van het basis-

serieuze kans maken op duurzaam geschoold

onderwijs, het voortgezet onderwijs, de sociale

werk. Hiervoor is minimaal een startkwalificatie

teams en passend onderwijs. Zij proberen

nodig. Dit is een diploma HAVO, VWO, MBO ni-

jongeren die uitgevallen zijn door complexe

veau 2 of hoger. We werken in de arbeids-

problemen weer terug naar school te begeleiden

marktregio nauw samen met het onderwijs-

met de juiste ondersteuning.

veld om schooluitval te voorkomen.
In het schooljaar 2019/2020 zijn we gestart
Samen met alle Groninger gemeenten hebben

met ‘Rubicon’. Jongeren in de leeftijd van

we de basisvoorziening ‘School als Wijk’.

18 tot 23 jaar die de potentie hebben om een

Hierbij geeft een jeugdhulpmedewerker laag-

MBO 2 diploma te halen, maar voor wie dat niet

drempelige ondersteuning voor MBO- stu-

lukt in het reguliere schoolsysteem, bieden

denten in de school zelf. Problemen van stu-

we de mogelijkheid om binnen het werkbedrijf

denten worden vroeg gesignaleerd zodat zij

van het BWRI een MBO 2 diploma te halen.

niet escaleren.

We werken hierbij samen met Noorderpoort.
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De jongeren worden zodanig versterkt dat zij
na de opleiding kunnen doorstromen naar
een reguliere MBO 3 opleiding. Als vervolgonderwijs niet mogelijk is, dan worden de
jongeren begeleid naar een betaalde baan.
Begeleiding kwetsbare jongeren
We begeleiden kwetsbare jongeren, veelal
afkomstig uit het praktijkonderwijs of het
Voortgezet Speciaal Onderwijs, naar een
passende plek: vervolgonderwijs, arbeidsmarkt of dagbesteding. Al tijdens de schooltijd bespreken we samen met de jongere en
de school de toekomstmogelijkheden, zodat
er een soepele overgang is van school naar
de passende plek.

afgestemd op de mate van zelfredzaamheid
van het gezin. Ander kenmerk van ‘Goede
Start’ is dat activiteiten samen worden uit-

Gezond opgroeien

gevoerd. Dit versterkt het sociale netwerk
en de onderlinge sociale verbondenheid.

Goede Start

Zwangeren doorlopen als groep de zwanger-

‘Goede Start’ is een programma dat zich richt

schap en jonge ouders ervaren als groep de

op een goede start voor de volgende generatie

eerste levensjaren van hun kind.

inwoners van de Veenkoloniën. Met ‘Goede Start’
bieden we zo vroeg mogelijk ondersteuning

Nu Niet Zwanger

aan kwetsbare ouders. Binnen het programma

Vanuit ‘Goede Start’ worden vrouwen onder-

wordt samengewerkt tussen verloskundigen-

steund met het programma ‘Nu niet zwanger’.

praktijken, GGD, gemeenten, sociale teams,

Hiermee worden ongewenste zwanger-

ziekenhuizen en welzijnsorganisaties.

schappen voorkomen bij vrouwen die nog
niet klaar zijn voor het ouderschap. Het gaat

Er wordt binnen de aanpak maatwerk

om mensen met meervoudige problematiek;

geleverd. Samen met het gezin wordt gekeken

psychische problemen of een verstandelijke

naar de gewenste ondersteuning. De hulp is

beperking, in combinatie met verslaving,
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dakloos zijn, schulden of illegaliteit. We helpen
potentiële ouders om een eventuele kinder-

Vergroten van
basisvaardigheden

wens te plannen. De aanpak draait om het
bespreekbaar maken van de kinderwens,

Taalhuis

seksualiteit en anticonceptiegebruik. Dit

We hebben in Midden-Groningen het ‘Taal-

doen hulpverleners die toch al met de doel-

huis’, een samenwerkingsverband tussen

groep in aanraking komen.

de gemeente, Noorderpoort, Biblionet,
Kwartier Zorg en Welzijn en Humanitas.

Kinderopvang op sociale indicatie

Het Taalhuis organiseert cursussen om te

Ouders kunnen gebruik maken van kinder-

leren lezen, schrijven, rekenen en omgaan

opvang op sociale indicatie als er medische

met de computer.

en/of sociale gezinsomstandigheden spelen
die maken dat het beter is voor een gezonde

Volwasseneneducatie

ontwikkeling van het kind om naar de kinder-

Mensen met een bijstandsuitkering kunnen

opvang te gaan. Het gaat dan om ouders die

volwasseneneducatie volgen bij Noorderpoort

geen recht hebben op de kinderopvangtoeslag

om zo hun basisvaardigheden te vergroten.

omdat zij niet kunnen werken.

Dit vergroot hun kansen op de arbeidsmarkt.

Transformatie Jeugdhulp

Maatschappelijke begeleiding

In Midden-Groningen heeft 1 op de 6 kinderen

nieuwkomers

specialistische jeugdhulp. Dat aantal willen

Humanitas ondersteunt nieuwkomers die in

we terugbrengen. We willen een verschuiving

onze gemeente komen wonen. De hulp bestaat

van zware, psychische hulp naar lichtere,

uit praktische begeleiding om wegwijs te

meer praktische ondersteuning. In lijn met

worden in de Nederlandse samenleving.

de strategische visie zetten we in op het
versterken van de veerkracht van het gezin

Taaltraining kwetsbare groep

en het sociale netwerk.

nieuwkomers
We bieden een intensieve training voor

Jongerenwerk

een kwetsbare groep nieuwkomers die de

Het jongerenwerk ondersteunt kwetsbare

Nederlandse taal onvoldoende beheersen

jongeren bij het vinden van een zinvolle

en mede daardoor in een moeilijke positie

vrijetijdsbesteding en zet daarbij in op talent-

dreigen te belanden. Deelnemers krijgen

ontwikkeling.

praktische taallessen en leren zaken als
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Door het weghalen gezond leven, kinderen helpen op school,
een sociaal netwerk opbouwen en inzicht
van problemen krijgen in de financiële administratie.
bij het gezin kunnen Naast de lessen gaan de cursisten ook aan
de ouders meer liefde de slag met participatie-activiteiten.
en aandacht aan
hun kind geven Bevorderen van gezondheid
Programma Gezond en Sociaal
Vanuit het programma ‘Gezond en Sociaal’
zetten we in op het verbeteren van gezondheid, welbevinden en veerkracht van onze
inwoners. Onderdeel van het programma is
de ‘Gezonde School’. Drie basisscholen in
Sappemeer mogen zich ‘Gezonde School’
noemen. Dit houdt in dat zij actief bezig zijn
met de thema’s Welbevinden, Weerbaarheid
& Sociale Veiligheid en Sport, Bewegen en
Voeding. Voor het schooljaar 2019-2020 is de
aanpak verbreed naar 10 scholen.
Een ander onderdeel van het programma
is ‘Welzijn op Recept’. Er zijn veel mensen
met een verminderd welbevinden door
psychosociale problemen die zich uiten
in lichamelijke klachten, somberheid en
stress. Met ‘Welzijn op Recept’ verwijzen
huisartsen deze mensen naar een welzijnscoach die met hen in gesprek gaat over
wat zij in hun leven willen veranderen en
hoe ze daarin zelf stappen kunnen zetten.
Aanvullend op de individuele aanpak wordt
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gewerkt met groepscursussen ‘Grip & Glans’.

− ‘Voel je Goed’

Vanaf 2020 wordt de aanpak verbreed naar

is een cursus voor mensen die moeilijk

de gehele gemeente.

kunnen lezen en schrijven en die willen
werken aan hun gezondheid. Deelnemers

Met woningcorporatie Lefier is gewerkt

verbeteren hun basisvaardigheden en leren

aan de pilot ‘Voorzieningenwijzer’. Samen

bewust keuzes maken over hun gezondheid.

met gezinnen wordt hun financiële situatie
doorgelicht en in kaart gebracht of ze

− ‘Healthcoin’

gebruik maken van de voorzieningen waar

is een project waarbij middelbare scholieren

ze recht op hebben. Ook wordt gekeken naar

beloond worden voor het voldoende bewegen

besparingsmogelijkheden bij bijvoorbeeld

op een dag. Met een app op hun smartphone

(zorg)verzekeringen en energiecontracten.

kunnen jongeren healthcoins verdienen die

Met de samenwerkingspartners wordt

ze kunnen besteden in de Healthcoin shop.

besproken of de aanpak voortgezet en
verbreed kan worden.

Werk en Inkomen
Kans voor de Veenkoloniën
Het programma ‘Kans voor de Veenkoloniën’

Ondersteuning bij het vinden van werk

wil in acht jaar (2015 – 2023) de gezond-

Vanuit BWRI ondersteunen we inwoners bij

heidssituatie van de 475.000 inwoners uit

het vinden en behouden van betaald werk.

de 11 Veenkoloniale gemeenten verbeteren.

We hebben beschutte werkplekken binnen

Er zijn projecten op het gebied van werk,

het Werkbedrijf van BWRI en afsprakenbanen

gezonde leefstijl, beweging en voeding,

zodat mensen met een arbeidshandicap

ervaringsdeskundigheid en armoede, jeugd

toch een betaalde baan kunnen krijgen.

en de toekomst, betere geboortezorg en

Als werk (nog) niet tot de mogelijkheden

laaggeletterdheid. Hieronder de projecten

behoort, is participatie het doel. Samen met

die in Midden-Groningen spelen:

mensen wordt dan gekeken naar een passende
dagbesteding. In het nieuwe re-integratiebeleid

− ‘Gezond Scoren’

stimuleren we werken. Mensen met een

is een gezondheidsproject voor basis-

bijstandsuitkering krijgen meer ruimte

schoolleerlingen waarbij spelers van

om naast hun uitkering bij te verdienen.

FC Groningen kinderen stimuleren om

Ook stimuleren we het part-time onder-

(meer) te bewegen en gezond te eten.

nemerschap onder bijstandsgerechtigden.
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Sociale teams
Inwoners met een financiële hulpvraag
kunnen terecht bij het sociaal team.
Samen met de inwoner wordt gekeken
naar passende ondersteuning. De sociale

van het kind, dan passen we maatwerk toe

teams werken daarbij samen met onder

om financiële drempels weg te nemen.

andere de GKB en Humanitas. Bij de
ondersteuning aan inwoners betrekt het

Maatwerkbudget voor sociale teams

sociaal team alle leefgebieden, dus ook

Het maatwerkbudget is een smeermiddel

de financiële situatie. Als er financiële

voor de sociale teams. Het maatwerkbudget

problemen zijn dan wordt ingezet op het

wordt ingezet als snel en daadkrachtig

stabiliseren van de financiële situatie.

handelen nodig is en er op korte termijn

Ook heeft het sociaal team een belangrijke

geen andere mogelijkheid is om de nodige

rol bij het voorkomen van huisuitzettingen.

ondersteuning te betalen. Er zijn geen
kaders voor het maatwerkbudget, behalve
dan dat het een bijdrage levert aan het
versterken van de participatie, financiële

Minimabeleid

situatie of het veilig opgroeien van kinderen.

De gemeente biedt financiële ondersteuning

Met de inzet van het maatwerkbudget

aan gezinnen in armoede. Daarmee nemen

kunnen we escalaties van problemen of dure

we niet de oorzaken van armoede weg,

zorg voorkomen.

maar verzachten we wel de gevolgen van het
leven in armoede. We hebben verschillende

Paperaszó

minimaregelingen: bijzondere bijstand,

Vrijwilligers van Humanitas ondersteunen

collectieve aanvullende zorgverzekering,

inwoners om de financiële administratie

individuele inkomenstoeslag, Meedoen

te regelen en op orde te houden. Mensen

Fonds (via de webwinkel) en kwijtschelding

worden ook geholpen bij het invullen van

van gemeentelijke belastingen.

formulieren en het sturen van brieven naar
organisaties.

Maatwerkbudget kinderen
We zorgen voor maatwerk voor kinderen

Omgekeerde toets

tot 18 jaar die niet vallen onder de doelgroep

De omgekeerde toets is een methodiek

van het minimabeleid, maar van wie de

waarmee professionals in het sociaal domein

ouders een laag besteedbaar inkomen

maatwerk kunnen leveren zonder willekeur.

hebben door bijvoorbeeld schulden. Als de

Als we moeten beoordelen of iemand wel of

ouders bepaalde kosten voor het kind zelf

geen aanspraak maakt op ondersteuning,

niet kunnen betalen en een voorziening wel

kijken we niet naar de letter van de wet.

bijdraagt aan een positieve ontwikkeling

We stellen het doel van de ondersteuning
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centraal en kijken wat er mogelijk is om dat
te bereiken.
Subsidie aan maatschappelijke
organisaties
De gemeente ondersteunt organisaties die
zich inzetten voor mensen met een laag
inkomen. We geven een financiële bijdrage
aan het Jeugdfonds Sport en Cultuur,
Stichting Urgente Noden, Kledingbank Maxima,
de Voedselbank en Stichting Leergeld.

Voorkomen en tegengaan
van schulden
en woonsituatie van de jongere gekeken
Ondersteuning inwoners met

en een plan op maat gemaakt, met doelen

problematische schulden

waaraan de jongere gaat werken. Hiervoor

De Gemeentelijke Kredietbank (GKB) onder-

wordt samengewerkt met de sociale teams,

steunt inwoners met problematische schulden

BWRI en de jongerencoaches. Intussen wordt

of bij andere financiële hulpvragen. De onder-

ook geprobeerd om de schuldensituatie op

steuning van de GKB is divers. De GKB biedt

te lossen. Aan schuldeisers wordt een

budgetbeheer, schuldsanering, het aanvragen

saneringsbedrag geboden of de schuld wordt

van WSNP trajecten, verstrekken van sociale

geherfinancierd.

leningen en informatie- en adviesgesprekken.
Financiële educatie
Inzet Jongeren Perspectief Fonds (JPF)

De GKB geeft financiële educatie op alle

Voor jongeren met financiële problemen

scholen binnen onze gemeente en in de wijk.

heeft de GKB de reguliere producten, zoals

De GKB werkt met de financiële educatie

budgetbeheer en eventueel een schuldregeling.

cirkel. De cirkel voorziet in educatie voor

De GKB heeft ook het perspectieffonds:

alle leeftijdsgroepen. Kinderen op de basis-

een fonds waaruit de GKB kan putten om een

school en in het voortgezet onderwijs krijgen

problematische schuldensituatie op te lossen.

op school voorlichting. Dit gebeurt door het

Binnen het JPF wordt integraal naar de leef-

verstrekken van informatie, een toneelstuk
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of een discussiebijeenkomst. Volwassenen
kunnen in de wijk budgettrainingen volgen,
georganiseerd door Stichting Knip.
De kosten van deze budgettrainingen worden
gezamenlijk gedragen door woningcorporaties

De gemeente
ondersteunt organisaties
die zich inzetten
voor mensen met
een laag inkomen

Lefier en Groningerhuis en de GKB.
Vroegsignalering

oplevert om van rond te kunnen komen.

De GKB ontvangt informatie van woning-

Sociaal team Menterwolde heeft een pilot

corporaties en energiemaatschappijen over

gedraaid met Mobility Mentoring, genaamd

klanten die een betalingsachterstand hebben

Stressvrij. De evaluatie van de pilot vindt

opgelopen. De klanten worden zelf door de

nog plaats.

organisaties gewezen op de mogelijkheid
van een vrijblijvend adviesgesprek bij de

Nationale Schulden Route

GKB. De GKB neemt zelf ook contact op

De GKB is aangehaakt bij de Nationale Schulden

met deze mensen om te vragen of zij onder-

Route (NSR). Dit is een route naar passende

steuning nodig hebben.

financiële hulp. Het doel van de route is dat

De GKB heeft in het jaar 2019 de pilot

iedereen in Nederland ‘Geldfit’ wordt. De route

‘Vroeg erop af’ gedraaid. De GKB heeft contact

bestaat uit een samenwerking tussen

opgenomen met 30 personen die een betalings-

Geldfit.nl, SchuldenlabNL, fiKks, Moedige

achterstand hadden bij hun zorgverzekeraar.

Dialoog en de Nederlandse vereniging van

Zij kregen het aanbod om met iemand van

Banken (NvB). De route begint bij Geldfit.nl,

de GKB te praten over een oplossing voor de

de scan- en wegwijzer waar een bezoeker zijn

financiële problemen.

of haar financiële situatie kan vaststellen.
Een bezoeker van de website vult een een-

Pilot ‘Stressvrij’ met de methodiek

voudige vragenlijst in. Met de gegeven

Mobility-Mentoring

antwoorden ontstaat snel een beeld van de

‘Mobility Mentoring’ is een (schuld)hulpver-

mate van iemands geldzorgen. Vervolgens

leningsaanpak, die rekening houdt met de

wordt hulp aangeboden. Als iemand nauwelijks

lessen uit de hersenwetenschap en de effecten

geldzorgen heeft, dan verwijzen we door naar

van stress. De hulpverlening richt zich op

handige websites als wijzeringeldzaken.nl

meerdere sociale problemen, die in samen-

of nibud.nl. Als iemand heel veel geldzorgen

hang met elkaar opgepakt worden. Einddoel

heeft, dan is meer hulp nodig en wordt de

is het vinden van betaald werk dat voldoende

inwoner verwezen naar de GKB.
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“Het verhaal over armoede heeft
geen mooie strik nodig, maar moet
gewoon verteld worden”
‘‘Mijn moeder was dementerend en ik heb

in een stroomversnelling. Ik werd met

ruim 25 jaar voor haar gezorgd. Dit was

spoed overgebracht naar het ziekenhuis

zeer intensief en een burn-out was het

vanwege ernstige gezondheidsklachten

gevolg. Ik had geen overzicht meer over

ten gevolge van verwaarlozing van

mijn financiën, ik at niet meer regelmatig

mijzelf. Mijn moeder werd opgevangen

en mijn gezondheid werd steeds slechter.

en is overgebracht naar een woning

Ik had weinig tot geen sociale contacten

met verzorging in Hoogezand.

meer. Dit ging uiteindelijk zover dat de

Mijn financiën waren een puinhoop en

politie werd ingeschakeld om poolshoogte

er was een constante dreiging van incasso-

te nemen bij ons thuis. Alles ging toen

bureaus en deurwaarders.’’
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We hebben een aantal mensen die rond moeten

mensen die geen of weinig eten hebben, van

komen van een laag inkomen, gevraagd om

mensen die op straat moeten leven.

hun verhaal en ervaringen met ons te delen.
We hebben hen vragen gesteld over hun

Mensen hebben verschillende strategieën in

situatie. Ook hebben we hen gevraagd om

het besteden van hun inkomen.

aan te geven wat de gemeente zou kunnen

Iemand heeft nu een aanvullend pensioen,

doen om hen beter te ondersteunen.

maar kiest er voor om sober te blijven leven.
‘‘De angst dat er te weinig is die blijft. En ik vind

De 10 geïnterviewde mensen verschillen van

het prima zo.’’

leeftijd. De jongste deelnemer was 15 en de
oudste deelnemer was 69 jaar. De jongste

Een ander geeft het volgende aan:

geïnterviewden zijn bevraagd in groeps-

‘‘Je moet prioriteiten stellen. Als mijn kind er is,

verband. De geïnterviewden zijn benaderd via

dan heb ik de koelkast gevuld en ligt er altijd fruit.

ervaringsdeskundigen, via de GKB, via Kwar-

Ook al betekent dat dat ik zelf de week erop alleen

tier Zorg en Welzijn jongerenwerk en via de

brood kan eten.’’

armoederegisseur.
Hieronder geven we per leefgebied aan wat

Gezondheid

de situatie of ervaringen van de mensen zijn.

Uit verschillende onderzoeken weten we dat
een laag inkomen kan zorgen voor (langdurige)
stress. Alle geïnterviewden hebben stress

Financiën

ervaren of hebben dat nog steeds. De volgende

De bron van inkomsten is verschillend bij

oorzaken komen naar voren: de constante

de geïnterviewden, namelijk een bijstands-

dreiging van incassobureaus en deurwaarders,

uitkering, AOW uitkering en Wajong uitkering.

mantelzorg aan familie, relationele problemen,

Bij een aantal is sprake van schulden en is

scheiding, ontslag, geen goede huisvesting.

er ondersteuning vanuit de GKB. Ondanks

Een persoon geeft aan dat het aanvragen van

het lage inkomen en hoge vaste lasten of

kwijtschelding stress veroorzaakt.

aflossing van schulden, is er niemand die

‘‘Ik moet daar achteraan bellen, een DigiD aan-

spreekt van ‘leven in armoede’. Bij armoede

vragen. Ik pieker dan over hoe ik dat probleem

hebben de geïnterviewden een beeld van

moet oplossen.’’
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Door de stress piekeren de geïnterviewden
veel, slapen ze slecht, wordt het dag- en
nachtritme verstoord en ondervindt men
meer lichamelijke klachten zoals hoofdpijn.
Een geïnterviewde geeft aan dat de stress
een herseninfarct veroorzaakt heeft.

Wonen
Iedereen geeft aan tevreden te zijn met de
woonomgeving, hoewel er wensen zijn om
ergens anders naartoe te verhuizen om
praktische redenen. Dichter bij familie wonen
of wonen in een appartement omdat de tuin
onderhouden te zwaar is of juist groter wonen
zodat de kinderen meer ruimte hebben.
‘‘Ik woon hier wel met plezier en qua omgeving is
het ook prima. Maar de plek is niet geschikt voor
kleine kinderen. Er is geen tuin, ze kunnen niet
alleen buiten spelen en moeten bij elkaar op de
slaapkamer liggen.’’

Door de stress piekeren
de geïnterviewden
veel, slapen ze slecht
en wordt het dag- en
nachtritme verstoord

Onderwijs en
laaggeletterdheid
Alle geïnterviewden geven aan dat ze kunnen

ze speciaal onderwijs heeft gevolgd en

lezen en schrijven. Het niveau van de gevolg-

wel certificaten heeft gehaald maar niet

de opleiding verschilt behoorlijk, van hoger

het diploma. Een ander vertelt dat hij door

beroeps onderwijs tot speciaal onderwijs.

persoonlijke omstandigheden destijds

Een aantal mensen heeft hun opleiding

de keus heeft gemaakt om te stoppen met

met diploma afgerond. Iemand vertelt dat

school en zodoende geen diploma heeft.
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Sociaal netwerk
Als je moet rondkomen van een laag inkomen

zich daar goed bij voelen. Iemand vertelt over

is er weinig geld voor uitstapjes, leuke dingen

haar vrijwilligerswerk:

doen met vrienden. Armoede en eenzaam-

‘‘Ik heb mooi werk, we hebben het onderling erg

heid gaan daarom vaak samen.

leuk en ik word gewaardeerd.’’

‘‘Als je weinig geld hebt, ligt sociaal isolement op
de loer. Ergens naartoe gaan is lastiger, openbaar

Het is over het algemeen wel bekend dat je

vervoer is duur dus moet je veel op de fiets doen.’’

lid kunt worden van een club of vereniging via
het Meedoen Fonds. Een aantal geïnterviewden

Over het algemeen is iedereen tevreden met

heeft daadwerkelijk een lidmaatschap

het netwerk. Men geeft aan dat ze goede

afgesloten via dit fonds. Niet iedereen:

vrienden hebben die overigens niet per se

‘‘Ik kies bewust niet voor een lidmaatschap

ook een laag inkomen hebben. Ook is er

via het Meedoen Fonds, want dan krijg je een

contact met de familie. Juist door het doen

stempel, er wordt namelijk veel gepraat in een

van vrijwilligerswerk geven drie geïnterviewden

klein dorp. En daar kan mijn kind last van

aan dat hun netwerk uitgebreid is en dat ze

krijgen, dat wil ik niet.’’
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‘‘Door het Meedoen Fonds heb ik echt heel veel

Dit geldt zeker niet voor iedereen. Op de vraag

gekregen, ik kon naar de bioscoop en ik ben ook

of het zo is dat er minder kansen waren dan

nog naar Drouwenerzand geweest!’’

bij gezinnen waar meer geld te besteden
was, antwoordt iemand:
‘Nee, dat geloof ik niet. Ik ben niets tekortgekomen.

Intergenerationele armoede

En het is ook niet zo, omdat we het vroeger niet breed

In onze gemeente zien we relatief veel

hadden, dat dat invloed heeft op mijn situatie nu.’’

armoede die van gezin op gezin wordt doorgegeven. We hebben gevraagd in hoeverre de
mensen dit ook zo hebben ervaren of zien.

Thuiswonende kinderen

Een geïnterviewde vertelt dat hij is opgegroeid

In Nederland leven 378.000 kinderen in

in een arbeidersbuurt. Daar bewaart hij goede

armoede, dat is 1 op de 9 kinderen (SCP).

herinneringen aan, omdat daar ook een

Kinderen uit arme gezinnen zijn veel minder vaak

grote saamhorigheid heerste. Men was er

lid van een vereniging en gaan om financiële

voor elkaar en meneer geeft aan dat hij zijn

redenen minder vaak op vakantie en maken

inlevingsvermogen daar heeft opgedaan.

minder uitstapjes. Thuis is er geen geld voor

‘‘Toch was daar waar ik opgroeide een klassenstrijd

nieuwe kleren, voor internet, voor iedere dag

tussen arm en rijk, dat was erg voelbaar op school.

een warme maaltijd of een weekje vakantie.

Ik woonde in de ‘margarinebuurt’ en andere kinderen

Ook een lidmaatschap van een sportclub, het

in de ‘roomboterbuurt’. Er was thuis niet veel geld.

vieren van een verjaardag of het meedoen

Het was mooi als je aan het eind van de maand de

aan schoolexcursies is niet vanzelfsprekend.

rekening bij de kruidenier kon betalen.’’

‘‘Mijn kinderen merken zo weinig mogelijk van het
feit dat er weinig te besteden is. Ik vertel het hun wel
en druk hen op het hart om school af te maken. We
hebben het dan over financiën, over wat je later kunt
verdienen en welke vaste lasten je allemaal hebt.’’

We zien relatief
veel armoede die van
gezin op gezin wordt
doorgegeven

De school van de kinderen is niet op de
hoogte van de financiële situatie.
‘‘Dat is mijn eer te na, niet iedereen hoeft het
te weten.’’
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Schaamte speelt hierbij een grote rol.

besparen. Bijvoorbeeld door ledlampen aan

De jongeren geven aan - wanneer gevraagd

te schaffen. Hoewel dat eerst een investering

wordt naar wat armoede met je doet of wat

is, bespaar je uiteindelijk op de energie-

het betekent voor een kind - dat ze geen

rekening.

zorgeloos plezier kunnen hebben. Nieuwe
kleren zijn niet vanzelfsprekend en er is

Verbindingen:

minder eten. Zodra de kinderbijslag is

Leg verbindingen tussen verschillende

overgemaakt, is er een moment waarop er

initiatieven of maak deze sterker, bijvoor-

wat meer geld is te besteden.

beeld het Maatjesproject van Humanitas en
de Sociale Teams. De gemeente moet in de
lead zijn om partijen bij elkaar te brengen.

Adviezen voor de gemeente

‘‘Kijk meer naar de situatie van de inwoner. Breng

De geïnterviewden geven een aantal aan-

deze in kaart. Dan kan de hulp en ondersteuning

bevelingen voor de gemeente om armoede

beter en gerichter ingezet worden.’’

beter aan te pakken.
Werk:
Voorlichting:

Een geïnterviewde geeft aan dat - naast het

Jongeren geven aan dat er meer voorlichting

hebben van een inkomen – werk ook belangrijk

moet komen op school. Over het signaleren

is voor sociale contacten. Het is belangrijk

van armoede en hoe er mee om te gaan

om niet in je eigen kringetje te blijven, maar

(do’s en dont’s). De voorlichting voor jongeren

ook andere mensen ontmoeten.

zou ook op jongerenontmoetingsplekken

‘‘Je moet de juiste mensen ontmoeten en veel

kunnen worden gegeven.

doorzettingsvermogen hebben. Daardoor heb ik nu

Een ander advies van een volwassen deel-

een baan en kan ik weer op eigen benen staan.’’

nemer is dat er ook voorlichting in wijken
gegeven moet worden. ‘‘Ook bij de sociale
teams moet meer doordringen dat er veel
armoede is. Het signaleren van – verborgen –
armoede moet bespreekbaar gemaakt worden."
Iemand anders geeft aan dat er meer voorlichting zou kunnen komen over hoe te
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Jongeren geven aan dat
de gemeente minder
geld zou moeten
uitgeven aan luxe zaken

Algemeen:

dat armoede vaak een negatieve impact heeft

Jongeren geven ook aan dat de gemeente

op alle leefgebieden. Het is bij armoede-

minder geld zou moeten uitgeven aan luxe

problematiek vaak moeilijk om oorzaak en

zaken. Zo vinden zij het zonde dat er zoveel

gevolg van problemen te onderscheiden.

geld aan het nieuwe gemeentehuis wordt
besteed.

Alle volwassenen geven expliciet aan dat

Tijdens het gesprek benoemen jongeren

zij zich regelmatig gestrest of gespannen

dat er ook een groep mensen is die overal

voelen vanwege geldgebrek en andere

net buiten de boot valt, bijvoorbeeld bij de

hiermee samenhangende problemen.

Voedselbank. Een idee van jongeren is dat er

Ze vertellen dat zij last hebben van fysieke

een Voedselbank komt voor mensen met iets

klachten en vertellen over psychische

meer geld dan de ‘norm’. Een ander idee is

klachten die beide gerelateerd kunnen

het organiseren van een rommel-ruil-markt.

worden aan stress. Zoals hoofdpijn, slapeloosheid, somberheid en depressiviteit.

Conclusie

Alle geïnterviewden hebben hun persoonlijke

Niemand heeft er voor gekozen om in een

verhaal. De geschiedenis heeft hen gevormd

situatie van weinig geld en schulden te

en heeft invloed (gehad) op hoe de situatie

belanden. De interviews bevestigen dat er

nu is en op keuzes die gemaakt zijn of worden.

vaak problemen spelen op meerdere levens-

De ‘arme’ bestaat niet.

gebieden tegelijkertijd. Er is bijvoorbeeld
sprake (geweest) van een scheiding of ziekte
van de ouder of een gezinslid. Of andere
ingrijpende gebeurtenissen zoals baanverlies van henzelf of hun partner en verlies
van hun sociale netwerk.
Deze problemen en het verlies in inkomen
dat er vaak mee samenhangt, kunnen ook
weer nieuwe problemen creëren. Dit bevestigt
het beeld dat in de literatuur naar voren komt:
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Wie voor een dubbeltje
geboren is...
Nadja Jungmann, lector schulden en incasso en
trainer bij Social Force

Hoe groot is de kans op overerfbaarheid

Ruim 270.000 kinderen groeien in Nederland

Vergeleken met andere Europese landen

op in armoede. En bij ruim 100.000 kinderen

hebben kinderen die in Nederland in armoede

is het inkomen van het gezin waar ze in

opgroeien relatief goede kansen om van een

opgroeien al meer dan vier jaar laag. Geld-

dubbeltje een kwartje te worden. Op de grote

zorgen zijn dan vaak aan de orde van de dag.

getallen wordt maar een beperkt deel van de

Een schoolreisje, nieuwe kleding en voldoende

kinderen die in armoede opgroeien later zelf

fruit en groente op het menu: het zijn uitgaven

ook arm. En toch is overerfbaarheid een

die de ouders van deze kinderen zich vaak

belangrijk punt van aandacht. Want de kans

niet zomaar kunnen permitteren. Aanhoudende

dat je later arm wordt, is als je arm opgroeide

geldzorgen kunnen een flinke wissel trekken

dubbel zo groot als wanneer je opgroeide in

op een onbezorgde jeugd. De Kinderombuds-

meer welvaart. En daarbij laat onderzoek ook

vrouw constateert dat kinderen die opgroeien

zien dat leeftijd en de duur van de armoede

in armoede zich vaak zorgen maken over de

van invloed zijn. De kans om later arm te

vraag of er wel genoeg geld is voor eten of

worden, neemt toe als kinderen jonger waren

schoolspullen, dat ze de stress van hun ouders

toen de armoede aan de orde was en als de

voelen, zelf gespannen zijn en zich op school

armoede langer aanhield.

van armoede in Nederland?

moeilijker kunnen concentreren. Opgroeien
in armoede zet je op achterstand en vergroot

Wat vergroot de kans op

de kans dat je later zelf ook arm wordt. Dit

overerfbaarheid van armoede?

besef maakt dat er een maatschappelijke

Onderzoek naar de oorzaken van overerf-

verantwoordelijkheid ligt om de ontwikkel-

baarheid van armoede laat zien dat er geen

kansen van kinderen die in armoede opgroeien

eenvoudig antwoord is te geven op deze

te vergroten. Maar wat is daar voor nodig?

vraag. Overerfbaarheid wordt veroorzaakt

Wie is er aan zet en op welke manier? In dit
artikel worden er voorzichtige en gedeeltelijke
antwoorden gegeven. Antwoorden die enerzijds
concrete handvatten bevatten en anderzijds
vragen om het besef dat er echt meer nodig
is dan hier beschreven is.
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Armoede is nadrukkelijk
meer dan alleen
een tekort aan geld

door een samenspel van factoren. Zo wijzen

praktisch opgeleide ouders stromen minder

onderzoeken op gezinsniveau vaak naar zaken

vaak door naar middelbaar of hoger onderwijs.

zoals de gezinssamenstelling, gezondheid

Dit vergroot de kans op een lager inkomen

en het opleidingsniveau van de ouder(s).

en daarmee op armoede. Naast dit soort

Kinderen die opgroeien in een eenoudergezin

individuele factoren wordt de kans op over-

zijn vaker armer dan kinderen die opgroeien

erfbaarheid ook beïnvloed door mechanismen

in gezinnen met een andere samenstelling.

die buiten het gezin liggen. Zo kan een eco-

Gezinnen met meer dan 2 kinderen zijn vaker

nomische crisis ertoe leiden dat er nieuwe

arm dan gezinnen met minder dan 2 kinderen.

gezinnen in armoede terechtkomen en dat

Een tweede factor is dat er in arme gezinnen

de kinderen die daarin opgroeien daardoor

vaker gezondheidsproblemen spelen. Kinderen

op achterstand komen te staan. De overerf-

die in armoede opgroeien, doen minder vaak

baarheid van armoede is dus niet alleen een

voldoende gezondheidsvaardigheden op. Een

vraagstuk op gezinsniveau, maar ook een

derde beïnvloedende factor is het opleidings-

macro-economisch vraagstuk. De beschik-

niveau van de ouder(s). De kinderen van

baarheid van betaalbare woningen, gezond-
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heidszorg en onderwijs werken direct door op

wat de nieuwe inzichten inhouden. Om in de

de kans dat een gezin in armoede komt en

volgende paragraaf te beschrijven welke

daarvan afgeleid op de kans dat de kinderen

concrete handvatten deze inzichten ons bieden

in dat gezin in armoede opgroeien.

bij individuele aanpakken in het tegengaan
van de overerfbaarheid van armoede.

Waar liggen kansen om invloed
uit te oefenen op de overerfbaarheid

Het opgroeien in armoede levert bij veel

van armoede?

kinderen de nodige stress en zorgen op.

Dat overerfbaarheid van armoede rust op

De ervaren stress kan onder meer afgemeten

een samenspel van factoren. Dit maakt de

worden aan de hoeveelheid stresshormoon die

aanpak complex. Het vraagt zowel om macro-

wordt aangetroffen in de haren van kinderen.

economische keuzes als om individuele

Onderzoek daarnaar laat zien dat kinderen

begeleiding van de kinderen die in armoede

met een lagere sociaal-economische status

opgroeien. Ten aanzien van die individuele

gemiddeld genomen meer stresshormoon in

begeleiding is er de afgelopen jaren veel

hun haar hebben. In Amerikaans onderzoek

nieuwe kennis beschikbaar gekomen die

met vergelijkbare resultaten worden de

kan helpen om vooruitgang te boeken. Een

verschillen niet zozeer toegeschreven aan

belangrijke kennisbron in dit kader zijn de

het lage inkomen of de financiële beperkingen,

inzichten die onder meer de neuroweten-

maar aan grotere chaos die er vaak heerst

schappen en psychologie ons bieden. Hierbij

bij huishoudens met een laag inkomen.

gaat het om de manier waarop de chronische

Het gebrek aan stabiliteit en de stress die

stress die zoveel kinderen die in armoede

dat veroorzaakt, wordt aangewezen als de

opgroeien ervaren, doorwerkt op de ontwik-

voornaamste ontregelende factor. Armoede is

keling van hun levensvaardigheden. In deze

nadrukkelijk meer dan alleen een tekort aan

paragraaf wordt om te beginnen uitgewerkt

geld. En opgroeien in onzekerheid veroorzaakt
bij veel kinderen chronische stress. Zeker als
er ook nog andere problemen spelen, zoals

Aanhoudende
geldzorgen kunnen
een ﬂinke wissel
trekken op een
onbezorgde jeugd
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een vechtscheiding, huiselijk geweld of
verslavingsproblematiek bij een ouder.
De neurowetenschappen leren ons dat
chronische stress, bijvoorbeeld veroorzaakt
door opgroeien in armoede, een stevige wissel

Beste mogelijkheden om
vaardigheden te ontwikkelen

minder kansen en loopt vaak meer risico’s.
Het zijn de vaardigheden die je onder meer
nodig hebt om met succes de rollen te ver-

Vroege
kinderjaren

adolescent

vullen van de trouwe werknemer, stabiele
ouder en partner en prudente boekhouder
van je eigen huishoudboekje. Als het je
niet lukt om die rollen goed in te vullen,
loop je een risico op armoede. Baanverlies,
echtscheidingen en schuldenproblematiek

Levensvaardigheden

vergroten daar immers de kans op. Onze
levensvaardigheden ontwikkelen we vanaf
onze vroege jeugd tot in de adolescentie.
Onderzoek laat zien dat we deze vaardigheden ontwikkelen door veel te oefenen.
Dit doen kinderen doorgaans het best
Geboorte
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25 30 50 70 80

als ze opgroeien in een warme en stabiele
omgeving waar ze veel aandacht krijgen.

Figuur 1: weergave van de ontwikkeling van executieve
functies naar leeftijd
Bron: Center on the Developing Child at Harvard University (2018).
Building the core skills youth need for life; a guide for education and
social service practitioners. Boston, MA: Center on the Developing
Child at Harvard University. (P. 1)

Als kinderen opgroeien in armoede en door
de context daarvan chronische stress ervaren,
kan dat doorwerken in de ontwikkeling van
hun brein. In hun vroege levensjaren leidt
dat er vooral toe dat ze als het ware getraind

kan trekken op de ontwikkeling van onze

worden om eerst te handelen en daarna pas

hersenen en daarmee van onze levensvaardig-

na te denken. Het brein wordt als het ware

heden. In de wetenschappelijke literatuur

geprogrammeerd om bij het minste of

worden die vaardigheden ook wel executieve

geringste het stress-systeem te activeren

functies genoemd. Ze omvatten onder meer

en te vervallen in een reflex van vechten of

ons vermogen om te plannen en te organiseren,

vluchten. Het brein wordt niet geprogram-

in actie te komen en door te zetten én ons

meerd op overdacht handelen. En dat is een

vermogen om onze emoties en verlangens te

groot gemis. Om in onze moderne maat-

reguleren. Wie deze vaardigheden minder

schappij stabiliteit en welvaart te realiseren,

goed ontwikkelt, heeft op latere leeftijd vaak

moeten we in staat zijn om de continue
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stroom prikkels te ontvangen en te ordenen
en vooral lange-termijn-keuzes te maken.
Hoe zijn de recente inzichten uit de
neurowetenschappen om te zetten in
handelingsperspectief?
Het inzicht dat aanhoudende geldzorgen via
de band van de chronische stress kunnen
doorwerken op de ontwikkeling van onze
levensvaardigheden, is een belangrijk gegeven
als we de overerfbaarheid van armoede
willen doorbreken. Steeds meer gemeenten
baseren de aanpak van armoede en schuldenproblematiek op de inzichten uit de neurowetenschappen dat chronische stress gedrag
ontregelt en bij kinderen zelfs kan doorwerken
in de ontwikkeling van hun brein. Zij noemen
de nieuwe benaderingswijze stress-sensitief
werken. Om stappen te zetten in het doorbreken van de overerfbaarheid van armoede,
is het van groot belang dat professionals die
met kinderen werken, weten hoe chronische
stress kan doorwerken op de ontwikkeling
van hun levensvaardigheden. De nieuwe
inzichten leiden tot nieuwe aanpakken.
Zo loopt er in de VS een groot onderzoek
waarin een groep gezinnen die in armoede
leven financieel gesteund wordt en een
andere groep gezinnen het moet doen met
de normale voorzieningen. Het doel van het
onderzoek is om te kijken of de financiële
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Chronische stress,
bijvoorbeeld veroorzaakt
door opgroeien in
armoede, kan een
stevige wissel trekken
op de ontwikkeling
van onze hersenen

steun bijdraagt aan minder stress en daar-

Hiermee oefenen ze de levensvaardigheid

door een betere ontwikkeling van de levens-

zelfcontrole.

vaardigheden bij de kinderen in deze
gezinnen. Daar waar er geen mogelijkheden

3. Leer kinderen om ook vanuit een ander

zijn om gezinnen financieel te steunen, is

perspectief naar een situatie te kijken.

ondersteuning gericht op het -ondanks de

Een ouder die wil dat je als 15-jarige om

chronische stress- zo goed mogelijk

tien uur thuis bent, kan je zien als iemand

ontwikkelen van de levensvaardigheden

die je niets gunt, maar ook als iemand die

ook een belangrijke weg. Het Harvard Center

om je geeft. Door kinderen te leren dat

on the Developing Child geeft in dit kader

je met verschillende blikken naar een

bijvoorbeeld de volgende concrete tips aan

situatie kan kijken, oefenen ze onder meer

ouders en professionals:

flexibiliteit en metacognitie.

1. Laat kinderen en tieners oefenen met het

Door kinderen die in de context van armoede

oplossen van problemen in de situaties

chronische stress ervaren, heel gericht te

waar zij in zitten. Ga met ze in gesprek over

ondersteunen op het vergroten van hun

de mogelijkheden die er zijn om praktische

levensvaardigheden, wordt er gewerkt aan

problemen op te lossen, zoals het samen-

het vergroten van hun kansen om de armoede

werken in een groepje voor een school-

in het volwassen leven achter zich te laten.

project of het je buitengesloten voelen op
de sportclub. Door ze te laten reflecteren
op wat er speelt en welke mogelijkheden
ze hebben, oefenen ze levensvaardigheden
zoals focus en flexibiliteit.
2. Daag kinderen en tieners uit om op te
sporen welke situaties hen emotioneel uit
balans brengen en daar strategieën op te
ontwikkelen. Ga met kinderen in gesprek
om uit te denken welke strategieën helpen
om beter om te gaan met stressbronnen.
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Armoedepact
Midden-Groningen
In 2016 hebben de gemeenten Hoogezand-

een afname van armoede binnen de gemeente

Sappemeer, Menterwolde en Slochteren de

Midden-Groningen gerealiseerd.

handen ineengeslagen om gezamenlijk op
te trekken in de bestrijding van armoede.

De stuurgroep heeft als belangrijkste taak

Er hebben gesprekken plaatsgevonden

het vervullen van een initiërende, signalerende

met diverse organisaties en belang-

en zo nodig bijsturende rol ten aanzien van

hebbenden uit de verschillende gemeenten.

het Armoedepact. De stuurgroep stelt jaarlijks

Dit heeft geresulteerd in een ondertekening

doelen vast en ziet erop toe dat de actie-

van een overeenkomst waarin alle partners

punten door de deelnemers worden uitge-

aangeven gezamenlijk te werken aan de

voerd. De stuurgroep heeft een verbindende

bestrijding van armoede en het tegengaan

rol in de uitvoering van de actiepunten bij

van sociale uitsluiting. Het Armoedepact

deelnemers van het Armoedepact en/of de

was daarmee een feit.

armoederegisseur. De regie binnen de stuurgroep ligt bij de armoederegisseur, die tevens

Het doel van het Armoedepact binnen de

lid is van de stuurgroep.

gemeente Midden-Groningen is om vanuit
de brede keten van organisaties, het bedrijfs-

De stuurgroep bestaat uit Anita Bats

leven en inwoners acties uit te voeren die

(ervaringsdeskundige Sterk uit Armoede),

bijdragen aan de participatie van inwoners.

Henk Slagter (kledingbank Maxima),

Er zijn 50 organisatie die het Armoedepact

George Kerdijk (Caritas), Albert Menting

hebben ondertekend. Dit zijn vrijwilligers-

(vereniging Humanitas) en - sinds januari

organisaties, professionele organisaties en

2020 - Sylvia Roofthoofd (directeur cbs

maatschappelijk en/of politiek betrokken

Het Galjoen).

organisaties.
Het pact zet zich specifiek in voor inwoners
die over onvoldoende inkomen beschikken
om volwaardig te kunnen meedoen in de
samenleving. Door gezamenlijk op te trekken
in de bestrijding van armoede en vanuit de
verbinding in te zetten op preventie, wordt
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Gezamenlijk werken
aan de bestrijding
van armoede en
het tegengaan van
sociale uitsluiting

Armoedepact

In het jaar 2019 zijn er vanuit het Armoedepact

Stuurgroep/
armoederegisseur

de volgende initiatieven tot stand gekomen:

Gelegenheidscoalities

Moestuinproject. Achter de Sint Josefkerk in
Sappemeer zijn inwoners aan de slag gegaan
in de tuin. Dit initiatief is opgezet door
ervaringsdeskundigen in samenwerking met
Caritas. Het idee is dat inwoners bij elkaar

Gelegenheidscoalities

komen om samen te werken in de tuin, om
te ontdekken dat gezond en lekker eten

Gelegenheidscoalities

Gelegenheidscoalities

ook kan met een kleine beurs en om sociale
contacten te stimuleren.
Kinderdisco. Kinderen kunnen lekker dansen,
zingen en gek doen en ouders kunnen elkaar
ontmoeten. Dit blijkt zeer succesvol, elke

Vrijwilligersorganisaties

Ervaringsdeskundigen

Professionele
organisatie

maand zijn er tussen de 30 en 40 kinderen
met hun ouders een klein feestje aan het
vieren! Ook in 2020 blijft de disco op de
laatste vrijdag van de maand bij wijkcentrum
de Kern in Hoogezand.

Naast de stuurgroep kunnen er gelegenheidscoalities worden gevormd. Pactpartners

Moeders voor moeders. Een ontmoeting

werken onderling samen op een onderwerp

van moeders met een laag inkomen die met

of thema dat zelf is ingebracht. Op deze

elkaar in gesprek kunnen, die elkaar kunnen

manier wordt iedereen in de gelegenheid

steunen, elkaar motiveren en elkaar helpen.

gesteld om onderwerpen aan te dragen en

De voorbereidingen hiervoor zijn nog in

de samenwerking aan te gaan met andere

volle gang, we zoeken daarin vooral de

pactpartners. Door te werken met deze

samenwerking met verschillende partijen,

gelegenheidscoalities worden concrete acties

o.a. Kwartier Zorg en Welzijn en ervarings-

uitgewerkt en zichtbare resultaten geboekt.

deskundigen.
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2020
2
Voor komend jaar is er een idee vanuit
V
WerkPro om een markt te organiseren door
W
partners van het Armoedepact voor inwoners
p
van de gemeente. Partners leren elkaar (nog)
v
beter kennen, kunnen krachten bundelen en
b
iinwoners kunnen op een laagdrempelige
Leenlaptops voor kinderen van basisscholen.

manier organisaties leren kennen die zich

De Computerbank heeft het project leenlaptops

inzetten om armoede terug te dringen en

geïntroduceerd. Dat zijn laptops die uitgeleend

sociale uitsluiting tegen te gaan.

worden aan basisscholen zodat leerlingen
deze thuis kunnen gebruiken om een werk-

Het initiatief Moeders voor Moeders zal

stuk of spreekbeurt op te maken. Een samen-

verder uitgewerkt worden en van start gaan.

werking tussen de Computerbank en de
stuurgroep van het Armoedepact.

In samenwerking met o.a. de GKB en Lefier
willen we medio oktober 2020 een zogenoemd

Kinderfietsenplan. Kinderen in de leeftijd van

‘Armoedehuis Midden-Groningen’ openen.

5 tot 12 jaar kunnen een fiets (in bruikleen)

Dat is een huis waar je armoede, schulden en

krijgen. Dit is een mooie samenwerking tussen

uitzichtloosheid kunt beleven, zien en voelen.

verschillende partijen: ANWB, stichting Leer-

Het huis zal bij voorkeur een langere periode

geld, Maxima en BWRI.

open zijn om zoveel mogelijk inwoners en
genodigden de gelegenheid te geven het te

Het Armoedepact stelt elk jaar doelen op

bezoeken, zoals kinderen van de basisscholen

waar aan gewerkt wordt. Op hoofdthema’s

en het voortgezet onderwijs, partners van het

gaat het om de volgende onderwerpen:

Armoedepact en de politiek. In een coalitie

- Tegengaan van sociale uitsluiting

zullen we dit verder uitwerken.

- Tegengaan van armoede
- Bijeenkomsten Armoedepact en
nieuwsbrieven

De gemeente Midden-Groningen is geselecteerd om te participeren in een landelijk
onderzoek naar werkende interventies om

Zowel de stuurgroep als de partners van het

armoede te doorbreken en sociale uitsluiting

Armoedepact kunnen ideeën en initiatieven

tegen te gaan. Dit onderzoek zal 3 jaar duren.

inbrengen om aan de onderstaande doel-

In die tijd zal het Armoedepact hierin een

stellingen te werken. Er wordt dan een coalitie

belangrijke rol gaan spelen bij bijvoorbeeld

gevormd om zo gericht en doelmatig te werken

de keuzes van interventies en interviews met

van idee tot uitvoering.

organisaties, hulpverleners en de doelgroep.
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Er is altijd armoede
Geen vrolijke titel. Maar kijk eens naar
schilderijen uit de middeleeuwen. Je ziet
mannen, vrouwen en kinderen met gescheurde
kleding. Je ziet bedelaars. De gouden eeuw
was maar voor minder dan 10% van de
bevolking echt van goud. De meeste mensen
leefden van bijna niets. De 19e eeuw is bekend
om zijn broodopstanden en in Frederiksoord

Feit is dat er altijd
armoede is geweest
en zal zijn en dat hulp
dus noodzakelijk is.
Niet als liefdadigheid,
maar als noodzaak!

en Veenhuizen kwamen koloniën van weldadigheid om ‘landlopers’, werklozen en
weeskinderen op te vangen. Mijn ouders

We weten dat er mensen ziek zijn en geholpen

woonden in Zwartsluis, een dorp in de kop

moeten worden. Zo zullen er ook altijd mensen

van Overijssel. Mijn moeder vertelde vaak

zijn die in de maatschappij tussen de wal en

dat haar moeder wekelijks brood bracht

het schip vallen: mensen die zich net kunnen

naar mensen die in huisjes in smalle vieze

handhaven, nog net niet op straat als dakloze

stegen woonden. Zelf heb ik o.a. in Zwolle

belanden; mensen die psychische problemen

en Rotterdam gewoond en gezien dat er

hebben, gescheiden vrouwen met kinderen,

armoede is. Daar werd weinig over gesproken.

mensen met een huis-onder-water, mensen

Armoede bleef achter de voordeur. Ook in de

die zijn afgekeurd, mensen met schulden,

politiek scoorde armoede niet.

mensen die nog niet lang in Nederland wonen,
enz. Er zullen altijd mensen buiten de boot

Voedselbanken en kledingbanken

vallen. Het is gemakkelijk om weg te kijken,

Pas toen rond het jaar 2000 voedselbanken

en het jammer te vinden dat er armoede is.

werden opgericht, kwam armoede op de

Feit is dat er altijd armoede is geweest en

agenda. Er waren mensen die zeiden: ‘Dat kan

zal zijn en dat hulp dus noodzakelijk is.

toch niet, voedselbanken in het rijke Nederland!’

Niet als liefdadigheid, maar als noodzaak!

Er ontstond zelfs een discussie: voor of tegen

In een samenleving leef je samen!

voedselbanken. Premier Rutte merkte op
dat er in Nederland geen armoede bestaat.
En ook vandaag hoor ik over voedselbanken en
kledingbanken wel mensen zeggen: ‘Jammer

Henk Slagter

dat ze er zijn’. Maar zeg je dat bijvoorbeeld ook

Kledingbank Maxima, lid stuurgroep

over ziekenhuizen? ‘Jammer dat ze er zijn?’.

Armoedepact
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Inzet ervaringsdeskundigheid
in generatiearmoede en sociale
uitsluiting

De inzet van ervaringsdeskundigen in
generatiearmoede en sociale uitsluiting is
onderdeel van de strategische visie op het
Sociaal Domein. Inmiddels zijn twee ervaringsdeskundigen actief in onze gemeente,
namelijk: Anita Bats en Roxana Verboekend.
Anita zet haar kennis en ervaringen in bij
Goede Start en het Armoedepact. Roxana
zet zich in voor het Programma Gezond en
Sociaal Sappemeer.
De ervaringsdeskundigen hebben als kind te

Roxana Verboekend

maken gehad met schulden en zijn gevormd
door sociale uitsluiting en andere ellende in

door de scheiding, dat ik moest stoppen met

hun jeugd. Dit maakt dat zij inzicht hebben in

werken. Sindsdien zit ik in de bijstand.

de overlevingsstrategieën en patronen die in
families worden doorgegeven.

Roxana: Op mijn 21e kreeg ik mijn eerste zoon,
maar hij bleek niet gezond. Hij overleed 2

Anita: Toen ik 17 was, dacht ik: ik stop met

weken later. De pijn was ondraaglijk waar-

school, ga werken en het huis uit. Ik was te

door ik mij niet meer kon tonen in de wijk

jong om te beseffen dat je zonder opleiding

waar ik woonde. Ik zag mensen met kinderen,

niet ver komt. Mijn moeder wist ook niet beter

het voelde alsof ik had gefaald als ouder.

en keek niet verder dan 1 dag vooruit. Ik was

Als uitweg ging ik veel stappen en ben ik

vastbesloten het anders te doen dan mama,

iemand tegengekomen. We kregen een

maar de geschiedenis herhaalde zich. Ik werd

relatie en ik heb het nest verlaten met de

ook verlaten voor een ander en bleef achter

gedachte ‘het komt allemaal wel goed’. Niks

met de kinderen. Mijn oudste kreeg zó’n klap

is minder waar. Ik werd dakloos.
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werkgroepen waar wij de methodieken die
er nu draaien bekijken: wat loopt er wel goed
en wat niet? Ik zit ook in de stuurgroep van
het Armoedepact Midden-Groningen, waar
we ook heel erg naar de verbeterpunten
kijken. We proberen verbindingen te leggen
tussen instanties, die elkaar weer kunnen
ondersteunen.
Roxana: Ik ben geslaagd voor de 2-jarige
opleiding Ervaringsdeskundige in Generatiearmoede en Sociale Uitsluiting. Door de
ervaringen die ik heb meegekregen in mijn
leven kan ik andere mensen begeleiden en
Anita Bats

meedenken met de inwoners.

Ervaringsdeskundigen zijn de tolk en vertaler
tussen mensen in armoede en de professionals.
Zij kunnen de professionals leren waarom
mensen in armoede bepaalde keuzes maken.
Aan de andere kant kunnen zij de mensen
uitleggen waarom professionals op een

STERK UIT
ARMOEDE

bepaalde manier werken. Ook bij het opstellen
van het armoedebeleid zijn ervarings-

De gemeente heeft deelgenomen

deskundigen van belang. Zij houden de

aan het project ‘Sterk uit Armoede’.

beleidsmedewerkers een spiegel voor en

Doel van dit project is om gezinnen

geven aan welke bejegening juist wel of niet

met generatiearmoede beter en

werkt en hoe mensen in armoede het beste

sneller te ondersteunen. Vanuit dit

bereikt kunnen worden.

project zijn mensen die ervaring
hebben met generatiearmoede

Anita: Mijn werk als ervaringsdeskundige in

opgeleid tot ervaringsdeskundige.

Midden-Groningen beslaat meerdere rollen.
Vanuit Goede Start zit ik in een aantal
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Armoederegisseur Mirjam Krans:

‘De vooroordelen waar arme
mensen mee te maken krijgen,
die maken me boos’
Je bent de hele week bezig met armoede en hebt
ook interviews gehouden met mensen die van het
minimum leven. Wat doet dat met je? ‘Het raakt me.
Ik zie veel ellende, maar gelukkig ook mooie
dingen van mensen die zich er doorheen
slaan. Wat me vooral raakt, is de onmacht
die ik tegenkom en de vooroordelen waar
mensen die arm zijn mee te maken krijgen;
dat ze behandeld worden alsof ze dom zijn.
Daar word ik echt boos van. ’
Je bent ruim twee jaar in functie. Wat heeft dat
opgeleverd voor de Midden-Groningers in armoede?
Kun je harde cijfers noemen, zoals de gemeenteraad graag wil? ‘Ik ga het niet allemaal mijn
‘Ik ben niet degene die de armoede in Midden-

verdienste noemen, maar er is meer aandacht

Groningen oplost’, benadrukt Mirjam Krans,

gekomen voor het armoedeprobleem en wat

‘al denken sommigen dat wel als ze horen

dat met mensen doet, bijvoorbeeld bij de

dat mijn functie armoederegisseur is.’

medewerkers van de sociale teams. De samen-

Krans is niet echt blij met haar titel. ‘Maar

werking tussen uiteenlopende organisaties

ik heb nog geen betere naam gevonden.’

is duidelijk gegroeid en ze hebben meer
kennis gekregen over wat er allemaal aan

‘Mijn taakomschrijving is heel breed: als er iets

ondersteuning mogelijk is. En we hebben een

speelt rond armoede en armoedebestrijding,

Meedoen Fonds waar heel veel mensen een

kan ik daar bij betrokken worden. Ik heb onder

beroep op doen. Daarover zijn harde cijfers

andere veel contacten met maatschappelijke

te leveren en ik kan ook vertellen hoeveel

organisaties die zich met armoede bezighouden,

projecten er bij het Armoedepact lopen.

voer de regie over de webwinkel van het minima-

Maar verder? Voor een belangrijk deel is het

fonds, ben de aanjager van het Armoedepact

mijn taak om te bevorderen dat de gemeente

en schrijf de nieuwsbrief van het pact.’

en andere organisaties bij hun werk auto-
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Overzicht doelen
Armoedepact
- Bijdrage leveren aan een structurele

matisch rekening houden met het armoede-

aanpak om intergenerationele armoede

probleem. Ik praat bijvoorbeeld met mensen

te voorkomen. Dit doen we door actief

van de sociale teams en de sociale dienst

mee te denken en mee te werken aan

over stress-sensitieve dienstverlening:

regionale en landelijke onderzoeken.

rekening houden met wat stress door schulden

- Minimaal 2 bijeenkomsten organiseren

met mensen doet. Dus niet meteen zeggen:

voor alle partners van het Armoedepact.

‘Afspraak gemist, pech gehad’. Ik denk dat

- Minimaal 2 nieuwe initiatieven opzetten,

dat mensen helpt, maar heb er geen cijfers

gericht op het tegengaan van sociale

over. Wellicht komen die er in de toekomst

uitsluiting en het tegengaan van armoede

wel, want Midden-Groningen gaat meedoen

vanuit coalities.

aan een groot wetenschappelijk onderzoek
waarin de effecten van interventies rond

Meedoen Fonds

armoede gemeten worden.’

- Monitoren van het gebruik van de
voorziening.
- Vraag en aanbod in de webwinkel op
elkaar afstemmen.
- Bereik Meedoen Fonds van 90% van de

Wat zijn je ambities voor de komende tijd?
‘In Sociale Veerkracht in de Praktijk, de visie
van de gemeente op het sociaal domein, is
armoedebestrijding een speerpunt. Daar wil

kinderen en 40% van de volwassenen

ik mijn bijdrage aan leveren, bijvoorbeeld

realiseren.

door de contacten met de sociale teams
verder aan te halen. Ik wil ook meer richting

Maatwerkbudget

scholen gaan, kijken wat we samen kunnen

- Actief het maatwerkbudget kinderen

betekenen. De webwinkel draait goed, maar

onder de aandacht brengen bij sociale

met het maatwerkbudget kan meer gedaan

teams, GKB en scholen.

worden. Dat is het potje om zaken mogelijk

- We willen in 2020 meer dan 30 kinderen
ondersteunen via het maatwerkbudget

te maken voor kinderen van wie de ouders
buiten het minimabeleid vallen en daar ga ik
meer bekendheid aan geven. Daarnaast blijf
ik me inzetten om het Armoedepact verder uit
te bouwen. Er zijn sociale problemen genoeg in

‘Wat me vooral raakt,
is de onmacht
die ik tegenkom’

Midden-Groningen, maar ook genoeg mensen
en organisaties die daar wat aan willen doen.
Ik ben graag het scharnierpunt: zorgen dat
alle inzet optimaal resultaat heeft.’
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En nu verder?
We willen de aanpak van armoede en
schulden in Midden-Groningen blijven
verbeteren. De nieuwste kennis en

- We gaan de werkwijze van de omgekeerde
toets uitbreiden.
- We gaan ervaringsdeskundigen armoede

inzichten over de gevolgen van (opgroeien in)

en sociale uitsluiting inzetten om

armoede op ons brein helpen ons daarbij.

mensen die langdurig in armoede leven

Verder hebben we aan inwoners met een

te ondersteunen.

laag inkomen en aan onze partners binnen
Armoedepact gevraagd wat wij kunnen
Hun adviezen betrekken we bij de door-

Daarnaast gaan we bezig met
de volgende acties:

ontwikkeling van ons beleid.

- We willen de samenwerking met onze

doen om mensen beter te ondersteunen.

partners in het Armoedepact verstevigen.
De gemeente is bondgenoot en facilitator.

Waar is ons huidige
armoedebeleid op gericht?
- In de strategische visie van het Sociaal

- We willen sociale uitsluiting voorkomen en
zetten daarom in op verdere bekendheid van

Domein ‘Sociale Veerkracht in de praktijk’

het Meedoen Fonds. We bereiken nu 30%

hebben we de opdracht ‘Armoede en schulden’

van de volwassenen en 90% van de kinderen.

opgenomen, met daarbij een aantal

Extra inzet zal gepleegd worden op de

concrete acties:

volwassenen. We hebben voor kinderen tot

- We gaan binnen de doorontwikkeling van

18 jaar het maatwerkbudget. Dit zetten we

de sociale teams onderzoeken hoe we

in voor voorzieningen die belangrijk zijn

meer stress-sensitieve dienstverlening

voor de ontwikkeling van een kind maar

kunnen bieden aan mensen met geld-

waarvoor geen ander ‘potje’ bestaat. We willen

zorgen. Bij de ondersteuning moet rekening

op scholen en in de sociale teams meer

worden gehouden met de gevolgen van

bekendheid geven aan deze mogelijkheid.

chronische stress op het gedrag en denkvermogen. Ook moet er meer focus zijn

- We verwachten per 2021 een wetswijziging

op armoedeproblematiek. Een stabiele

van de Wet gemeentelijke schuldhulp-

financiële situatie is een belangrijke

verlening. Door de wijziging wordt het voor

randvoorwaarde voor het succes van

gemeenten en andere instanties mogelijk

andere vormen van ondersteuning

om persoonsgegevens van burgers met

binnen een gezin.

betaalachterstanden in een vroeg stadium
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Adviezen van inwoners met een
laag inkomen en maatschappelijke
uit te wisselen. Door deze vroegsignalering

organisaties:

van schulden kunnen de organisaties eerder

- Meer voorlichting op scholen en in de

en betere hulp verstrekken. Gemeenten krijgen

wijk over hoe om te gaan met weinig

de taak om een inwoner bij zorgelijke betaalachterstanden een aanbod te doen voor een
eerste gesprek, als een signaal van schuldeisers is ontvangen over betalingsachter-

geld en hoe je kunt besparen.
- Meer bekendheid bij medewerkers
van de sociale teams over de gevolgen
van armoede.

standen en dit signaal een indicatie vormt

- Leg verbindingen tussen verschillende

voor meer schulden. In het jaar 2019 zijn wij

initiatieven zoals het maatjesproject

al gestart met een pilot ‘Vroeg erop af’. Dit

van Humanitas en de sociale teams.

programma gaan we verder uitbouwen zodat
problematische schulden worden voorkomen.

- Geef ook hulp aan mensen die door
de hoogte van hun inkomen net geen
aanspraak kunnen maken op allerlei

- We doen mee aan wetenschappelijk onder-

voorzieningen, dus geef hulp op maat.

zoek naar een effectieve armoedeaanpak.

- Humanitas geeft aan dat voor kinderen

Het Rijk heeft een budget van € 900.000

in achterstandssituaties een verlengde

beschikbaar gesteld voor wetenschappelijk

schooldag/ weekendschool/ zomerschool

onderzoek naar armoedebestrijding.

kansen kan bieden.

Onze gemeente heeft zich aangemeld en is

- OBS de Achtbaan roept de gemeente

geselecteerd voor deelname. Het onderzoek

op om te zorgen voor meer structurele

wordt uitgevoerd door de Wageningen

financiering van initiatieven.

Universiteit en het Radboudumc Nijmegen.
In het onderzoek werken we samen met
4 andere gemeenten, Movisie, Netwerk

- De raad heeft gevraagd om een onderzoek

sociale inclusie, GGD, Vereniging van Neder-

naar de armoedeval in relatie tot ons minima-

landse Voedselbanken en Stichting Lezen

beleid. Er is sprake van de armoedeval als

en Schrijven. We kunnen binnen dit onderzoek

mensen er uiteindelijk financieel niet op

experimenteren met nieuwe interventies.

vooruitgaan als zij vanuit een uitkering de

De werktitel luidt: ‘Minder armoedestress,

stap naar betaald werk maken. Oorzaak is

meer gezondheid en participatie’.

dat mensen niet meer in aanmerking komen

Het onderzoek heeft een looptijd van 3 jaar.

voor inkomensafhankelijke regelingen. Voor

We verwachten de eerste interventies uit te

de zomer verstrekken wij de resultaten van

kunnen voeren in het jaar 2021.

ons onderzoek aan de raad.
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