Armoede
verlichten
Terugblik op het armoedebeleid 2015-2018

Armoede
verlichten voor
een zo gewoon
mogelijk leven
Armoede gaat vaak van generatie
op generatie. Wat dat betreft is
het verontrustend dat in de stad
Groningen maar liefst één op de
vijf kinderen in armoede opgroeit.
”Armoede is een groot probleem,
omdat het hardnekkig is en de
impact ervan zo groot is”, zegt
Mattias Gijsbertsen, wethouder
Sociale Zaken in de gemeente
Groningen. “Het liefst willen we
armoede met wortel en tak uitroeien,
maar dat is heel moeilijk en een
opgave die niet alleen op het bordje
van de gemeente ligt. De afgelopen
jaren hebben we meer geleerd over
wie er in onze stad in armoede leven
en wat de achtergronden daarvan
zijn. We hebben verlichting kunnen
brengen in de financiële situatie van
heel veel gezinnen. De komende
jaren willen we samen een stap
verder zetten om de cyclus van
armoede daadwerkelijk te
doorbreken.”
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“Het tegengaan van armoede is voor mij
een belangrijke motivatie geweest om
de politiek in te gaan”, zegt Gijsbertsen.
“Ik heb in mijn omgeving gezien hoe
ingewikkeld het leven is als je geld
tekort komt.”
Mattias Gijsbertsen
wethouder Sociale Zaken
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Armoede is niet louter een financieel
probleem. Er is ook een sociaal aspect. Wie te
weinig inkomen heeft, loopt gevaar om buiten
de samenleving te vallen. Er is geen geld om
in de eigen toekomst te investeren en het
persoonlijk netwerk wordt kleiner. Weinig
kunnen besteden kan ook grote effecten
hebben op het zelfvertrouwen en de gezondheid. Er is een relatie tussen het inkomen en
de ervaren gezondheid. Armoede kan zorgen
voor minderwaardigheidsgevoelens. Of het
gevoel dat je je kinderen niet altijd kunt geven
wat ze nodig hebben. Als je geen geld hebt
voor een kopje koffie op een terras, spreek je
niet meer zo snel met iemand af. Vooral bij
ouderen kan dit leiden tot eenzaamheid. Uit
onderzoek van TNS NIPO (2013) blijkt dat zelf
actief blijven en bijvoorbeeld vrijwilligerswerk
doen of deelnemen aan (laagdrempelige)
sociale activiteiten de kans op eenzaamheid
en sociaal isolement vermindert.
De gemeente Groningen heeft daarom in de
afgelopen jaren vol ingezet op het beperken
van de gevolgen van armoede. “De armoede
verlichten dus”, zegt Gijsbertsen. “We willen
dat zo veel mogelijk Stadjers en zeker ook
kinderen een zo gewoon mogelijk leven
kunnen leiden. Gezond kunnen leven, eten
en kleding kunnen kopen, meedoen aan het
sociale leven. Niet voortdurend in de
armoedestress zitten: ga ik het wel redden?

We willen mensen een basis meegeven,
zodat ze weer in de positie komen om iets
op te bouwen. En uit de armoede kunnen
komen.”
Basisbehoeften

Mobility Mentoring
Mensen die in armoede leven of schu
lden
hebben en daar niet snel uitkomen,
krijgen
al gauw het verwijt dat ze onverstand
ig
zijn. Inzichten uit de hersenwetenscha
p
laten zien waarom: chronische stre
ss
door schulden en armoede, verande
rt de
‘bedrading’ van het brein van mensen
.
Dat beïnvloedt het geheugen negatie
f en
maakt dat mensen geen overzicht kun
nen
krijgen en niet goed meer in staat zijn
om doelgericht en probleemoplossen
d te
handelen.
De Amerikaanse social work-organ
isatie
EMPath ontwikkelde in nauwe sam
enwerking met Harvard University, een aan
pak
die uitgaat van Mobility Mentoring®.
Deze aanpak combineert het onderw
erp
armoede met de laatste inzichten van
uit
de hersenwetenschap over de effecten
van schaarste en armoede en de
ontwikkelbaarheid van hersenfuncti
es.
Deze aanpak is inzetbaar bij de beg
eleiding van mensen die hun financiële
en
sociale problemen willen oplossen
.
Bron: Mobility Mentoring,
Nadja Jungmann en Peter Wesdorp
(2017).

Vertrouwen, maatwerk en regie
Het armoedebeleid van de gemeente
Groningen komt voort uit een bredere visie
op de taken in het sociale domein, zoals het
uitkeringsbeleid. “We geven onze cliënten
ondersteuning op maat om actief, gezond en
financieel zelfstandig te worden”, aldus
Gijsbertsen, die hierbij spreekt van het
‘Groninger Model’. De basis hiervoor is gelegd
in het collegeakkoord (2014) van de coalitiepartners D66, PvdA, GroenLinks en VVD.
“Als gemeente willen we meer uitgaan van
vertrouwen en meer rekening houden met
individuele omstandigheden. We kiezen voor
een mensgerichtere benadering.”

Dat armoede de basis van het bestaan raakt,
blijkt bijvoorbeeld uit de bekende behoeftepyramide van Maslow. Mensen komen pas toe
aan sociaal contact en ontwikkeling als ze zich
veilig en zeker voelen. Wie elke dag bezig is
met de vraag hoe de eindjes aan elkaar moeten worden geknoopt, zit voortdurend in een
‘tunnel van stress’. Zo kan het voldoen aan de
dagelijkse basisbehoeften een dagtaak zijn,
die meedoen in de samenleving in de weg
staat. Iemand in die positie vooruit helpen,
kan alleen als eerst de stressfactoren worden
weggenomen.

Kernwoorden bij deze benadering zijn vertrouwen, maatwerk en regie. “We benaderen
mensen in eerste instantie positief. Vertrouwen in de ander is voor ons de basis. Pas
als dat vertrouwen beschaamd wordt, kun je
daar je benadering op aanpassen. Daarnaast
vinden we het belangrijk de mens om wie het
gaat te leren kennen. Wat is er aan de hand,
wat is zijn achtergrond, welke opleiding heeft
hij gehad? Onze ervaring is dat veel mensen
echt wel stappen willen zetten. Het is de kunst
die motivatie zo te richten dat ze op weg gaan
naar zelfstandigheid.
En tot slot willen we het beleid niet vóór de
doelgroep maken, maar mét de doelgroep.
Geef ze zelf de regie in handen. Veel mensen
weten heel goed zelf wat ze willen of waar ze
aan willen werken. Zelf verantwoordelijk zijn
stimuleert ook enorm.”
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Pijlers
In de beleidsnota Perspectief, actieplan tegen
de armoede 2014-2018 heeft de gemeente
Groningen eind 2014 haar armoedebeleid
vastgelegd. Nu de looptijd van de nota bijna
voorbij is, is het tijd de balans op te maken.
“Ons armoedebeleid steunde op drie pijlers”,
vertelt Maartje Keijzer, projectleider armoedebeleid bij de gemeente Groningen. “Pijler
één hebben we ‘Vangnet’ genoemd. Het gaat
hierbij om het verlichten van armoede door bij
te dragen aan voldoende basisvoorzieningen
voor minima. De basis moet op orde zijn
– denk aan onderdak, voedsel en inkomen –
voordat iemand verdere stappen kan maken.
De tweede pijler van ons beleid, ‘Vliegwiel’, is
het stimuleren dat mensen in armoede participeren in onze samenleving. De focus ligt
hierbij op gezinnen, kinderen en jongeren die
als gevolg van te weinig inkomen niet goed
mee kunnen doen. We willen deze kinderen
en jongeren gelijke kansen bieden, ze compenseren voor het feit dat ze opgroeien in een
arm gezin. De derde en laatste pijler van ons
armoedebeleid, ‘Verbinding’, is erop gericht
het bewustzijn in de stad te vergroten. Als
gemeente kunnen we de armoede niet oplossen, dat is een gezamenlijke opgave. Daarom
laten we zien dat er armoede is. Pas als het
probleem breed bekend is en erkend wordt,
kunnen we er samen de schouders onder
zetten.
Projecten
Vanuit de visie zoals verwoord in de beleidsnota zijn de afgelopen jaren in Groningen
ruim 60 projecten gestart. De meeste projecten hebben tot doel de gevolgen van de
armoede te verlichten (Vangnet) en deelname

aan het maatschappelijk leven mogelijk te maken (Vliegwiel). Andere projecten richten zich
op het agenderen van armoede als vraagstuk,
het signaleren van armoede en het leggen van
verbindingen met maatschappelijke partners
(Verbinding). Na een tussenevaluatie, halverwege de looptijd, heeft de gemeente focus
aangebracht in de projecten door nog meer
naar de effectiviteit te kijken, in relatie tot de
inspanning en de middelen. Dit betekende dat
de gemeente meer ging fungeren als aanjager
van projecten door derden en zich meer profileerde als expertiseteam.
Verandering
Gijsbertsen is tevreden over wat er de afgelopen jaren is bereikt. “In veel gezinnen hebben
we een verandering kunnen brengen. Wel in
een goede jas kunnen lopen, of met de fiets
naar een sociale afspraak kunnen gaan. Wel je
kind naar een sportclub kunnen laten gaan. De
Stadjerspas vind ik zelf een mooi voorbeeld.
Door deze voordeelpas voor minima bekender en aantrekkelijker te maken, is het aantal
pashouders in drie jaar gestegen van 4.000
naar bijna 20.000. Deze mensen kunnen nu
makkelijker meedoen aan allerlei activiteiten.
Ook heeft het Serviceteam van de gemeente
veel mensen opgezocht en ze gewezen op de
voorzieningen en regelingen waar ze recht op
hebben. Daarbij zijn ervaringsdeskundigen
ingezet, mensen die aan den lijve hebben ervaren hoe het is als je niets te besteden hebt.
Dat werkt erg goed. De ervaringsdeskundigen
kennen en snappen de situatie en daardoor
durven minima sneller te vertellen waar ze
tegenaan lopen. Daardoor zijn meer voorzieningen en regelingen aangevraagd. Ik vind
het ook mooi dat het ons gelukt is om meer

mensen en organisaties in de stad te betrekken bij de opgave om de armoede te verlichten. Iedereen die geconfronteerd wordt met
armoede, wil meewerken aan het tegengaan
ervan. In de stad zien we steeds meer initiatieven ontstaan om armoede te verlichten.
Die steunen we. En we vragen bijvoorbeeld
bedrijven of zij ook iets kunnen doen.”
Hoe nu verder?
Gijsbertsen heeft een duidelijke visie op hoe
het verder moet met het armoedebeleid in
Groningen. “De basis die we hebben gelegd,
moeten we handhaven. We moeten mensen
in armoede blijven bereiken en ondersteunen.
Daarnaast zullen we de komende tijd nieuwe stappen moeten zetten. Naast armoede
verlichten, zullen we met organisaties in de
stad op een slimmere manier samen moeten
werken om armoede blijvend terug te dringen. Denk aan verbindingen tussen onderwijs, werk, opleiding, schuldhulpverlening en
woningbouw. Als we daar nieuwe manieren
in vinden, kunnen we de vicieuze cirkel doorbreken en voorkomen dat armoede overgaat
van vader op zoon en van moeder op dochter.
Dat is weliswaar niet alleen een taak voor de
gemeente, maar er ligt voor onze stad wel een
belangrijke opgave.”
Mattias Gijsbertsen
Wethouder Sociale Zaken
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Dank!
In deze brochure beschrijven we kort de
projecten die vanuit het Armoedebeleid
zijn geïnitieerd en gesubsidieerd.
We laten de mensen aan het woord die
de gevolgen van armoede ondervinden
of ondervonden hebben, en mensen
die de afgelopen jaren de armoede
hebben helpen verlichten. Daarmee
vertelt deze brochure, samen met de
‘Terugblik Armoedenota Perspectief
2015-2018’, het verhaal achter het
armoedebeleid in Groningen.
De gemeente Groningen bedankt alle
mensen en de vele organisaties die zich
hebben ingezet om de armoede te
verlichten.
8
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“Ik probeer
er wat van
te maken”
Patricia, haar man Benny en hun vier
kinderen Jeniffer (15), Jaimy (11),
Julian (10) en Jowenne (5) moeten
al zeven jaar rondkomen van hun
weekgeld, dat momenteel 100 euro
bedraagt. “Ik probeer er wat van te
maken.”
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Patricia leeft al zeven jaar van weekgeld

Benny en Patricia zitten diep in de
schulden. Alles wat ze verdienen, gaat
rechtstreeks naar de bewindvoerder.
Daar worden de vaste lasten van betaald
en de schuld wordt afgelost. Per week
krijgen ze een klein bedrag om van te
leven. Het weekgeld bedraagt nu 100
euro. “We moeten heel erg op onze
uitgaven letten”, zegt Patricia. “In het
begin was het frustrerend. Je moet vaak
‘nee’ zeggen als je kinderen iets willen.
Nu ben ik eraan gewend. Al zijn er
momenten dat ik ervan baal. Waarom kan
ik mijn kinderen dát nu niet geven? En de
komende jaren zal het niet anders zijn.
Ik denk dat het nog wel drieënhalf jaar
duurt voor we uit de schuldsanering zijn.”
Voedselbank
Het gezin maakt eenmaal per week
gebruik van de Voedselbank. “Wat we
daar krijgen, hangt af van het aanbod.

Het kan zuivel zijn, of groente, fruit, vlees, wasmiddelen, aardappels, brood... Als groot gezin
krijgen we vaak wat meer. Ik vul dit aan met boodschappen bij de supermarkt. Met ons budget
mogen er verder geen gekke dingen gebeuren. Als een van de kinderen ziek wordt, hebben we
een probleem. Komende week moeten we voor de avondvierdaagse acht euro betalen. Ik zal op
zoek moeten naar aanbiedingen om rond te komen.”
Schoolkamp
Patricia heeft er een sport van gemaakt om te onderzoeken waar koopjes zijn en op welke
voorzieningen ze recht heeft. ”Mijn oudste dochter gaat volgende week op schoolkamp naar
Berlijn. Dat kost 220 euro. Van Stichting Leergeld kunnen we een bijdrage krijgen van 150 euro.
De overige 70 euro heb ik bij de bewindvoerder aangevraagd. Jaimy heeft nog een kinderfietsje. We hebben bij WerkPro een aanvraag gedaan voor een grotere fiets. Ook via Leergeld
krijgen we zwemlessen vergoed. Jaimy heeft bij Trivia zijn zwemdiploma’s al gehaald en Julian
is ermee bezig. Als Jowenne zes wordt, kan ook haar zwemles vergoed worden. Verder krijgen
we van een kennis af en toe cadeautjes, bijvoorbeeld op feestdagen een bosje bloemen.”
Autospuiterij
Patricia heeft ook goed nieuws. “Benny heeft vandaag een contract getekend voor een baan
van 32 uur per week bij een autospuiterij. Het zal erom spannen of we hiermee boven het
minimum uitkomen of nog net een aanvullende uitkering krijgen. Dat betekent niet dat we nu
meer geld krijgen om van te leven. Wel kunnen we sneller de schuld aflossen. We zijn ook
bezig met een woningruil. Als dat doorgaat, verhuizen we naar Hoogezand. Daar kunnen we
goedkoper en wat ruimer wonen. Alle kinderen kunnen dan een eigen kamer krijgen. Dat is fijn,
want ik wil dat ze niets tekortkomen.”
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Vangnet
Door een solide vangnet te spannen, voorkomen we dat mensen diep vallen.
Het vangnet biedt zekerheid en rust. Mensen hoeven zich minder druk te maken
over basisbehoeften, zoals inkomen, voedsel en kleding. Dit is een voorwaarde
om verder te kijken.

PROJECTEN
Leergeld – zwemvangnet
Enkele jaren geleden is het schoolzwemmen afgeschaft. Gezinnen met weinig inkomen krijgen de kosten van zwemlessen
vergoed. Aanvankelijk alleen voor diploma A, sinds 2017 ook voor diploma B.
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Gezonde voeding: ontbijt, lunch
en fruit
Kinderen presteren beter op school
met een gevulde buik. Op scholen waar
relatief veel armere kinderen zitten,
wordt ontbijt, lunch of fruit aanboden.
Ouders organiseren en helpen mee met
de voorbereidingen van de maaltijden.
Koken uit de moestuin
De oogst vanuit een aantal schoolmoestuinen is gebruikt voor kookworkshops
op basisscholen. Dit laat zien dat lokaal
eten lekker en goedkoop kan zijn.
De kinderen mogen de recepten mee
naar huis nemen.

Vergoeding eigen bijdrage peuterspeelschool
Peuters ontwikkelen zich sneller op de peuterspeelschool. Ouders krijgen de eigen bijdrage
voor peuteropvang vergoed. WIJ Groningen
bekijkt welke ondersteuning verder nodig is.

Kinderkapper
Kinderen in het bezit van een Stadjerspas
worden tijdens een georganiseerde middag
gratis geknipt door leerlingen van het
Alfa College. Ook krijgen ze tegoedbonnen
om hun haar nog een paar keer te laten
knippen.
Babyspullenbon
Gezinnen in het bezit van een Stadjerspas die
een kind verwachten, kunnen een babypakket
aanvragen bij Stichting Babyspullen.
Het pakket bevat de meest essentiële baby
artikelen. Na de bevalling kan een tweede
pakket aangevraagd worden.

Kledingbon of speelgoedbon voor kinderen
en jongeren
Als kind wil je niet buitengesloten worden
vanwege de kleding die je draagt. Stadjerspashouders met kinderen ontvangen jaarlijks
een kledingbon of speelgoedbon voor hun
kinderen om kleding of speelgoed aan te
schaffen.

Thuisadministratie Humanitas
Rondkomen begint met overzicht over je
inkomsten en uitgaven. Vrijwilligers van
Humanitas helpen bij de financiële
administratie. Het voorkomt dat mensen in
de schulden raken.
Voedselbank stad Groningen
De Voedselbank biedt voedsel en andere
producten aan mensen die dat nodig hebben.
Het aanbod is grotendeels afkomstig van
supermarkten. Moestuin Toentje levert verse
groenten en fruit aan. Als gemeente maken
we het mede mogelijk dat de Voedselbank een
goed pand heeft.
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Stichting Urgente Noden (SUN)
Financiële hulp, aangevraagd door
hulpverleners, in de situatie dat iemand
geen beroep kan doen op een bestaande
voorziening.
Kledingbank Maxima
Gratis kleding en schoenen voor cliënten
van de Voedselbank. De meeste kleding is
tweedehands, maar er wordt ook nieuwe
kleding aangeboden.
Kledingbank De Zeecontainer
Ingezamelde tweedehandskleding wordt
gratis aangeboden aan minima. Het aanbod
bevat verder onder andere schoenen,
speelgoed en kleine huishoudelijke spullen.
Ook is er bruids- en galakleding te leen.
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Maatwerkbudget
Budget dat de gemeente kan inzetten om
een bewoner te helpen om (dreigende)
armoede te voorkomen, rust te creëren en
vertrouwen in de toekomst te krijgen.
Daarna kan gezamenlijk een ondersteuningsplan worden gemaakt. Nu een relatief
kleine uitgave doen, voorkomt hogere
maatschappelijke kosten in de toekomst.
Innovatieve schuldhulpverlening
Nieuwe aanpak van schuldhulpverlening
waarin minder naar het verleden en meer
naar de toekomst wordt gekeken.
Dit leidt tot oplossingen die voor iedereen
goedkoper zijn.

Eurocoach GKB
Het aantal jongeren met schulden is groot. Zij
vragen om een specifieke aanpak als het gaat
om schuldproblematiek. De eurocoach is een
schuldhulpverlener die maatwerk biedt. De
eurocoach werkt nauw samen met de scholen
om jongeren te ondersteunen.
Financiële educatie op scholen
Voorlichting en lessen over goed omgaan met
geld, voor leerlingen in het basisonderwijs,
het voortgezet onderwijs en het mbo. Ook is
er een succesvol geldfestival gehouden.

Startpunt Geldzaken
Startpuntgeldzaken.nl is een landelijke
website waarmee mensen een geldplan
kunnen maken om grip te krijgen op hun
inkomsten en uitgaven. De gemeente
Groningen is hierbij aangesloten.

Parttime ondernemen in de bijstand
Bijstandsgerechtigden krijgen de kans om
onder begeleiding een eigen bedrijf op te
zetten, zonder direct hun uitkering op het spel
te zetten.

Uitstroom wanbetalersregeling
Wie zijn ziektekostenverzekering niet op tijd
kan betalen, krijgt een boete. Zo kunnen de
schulden zich snel opstapelen. We zoeken
naar een oplossing voor uitkeringsgerechtigden die zo’n boete hebben gekregen om te
voorkomen dat de problemen groter worden.
Financiële educatie hbo
Voorlichting en lessen voor hbo-studenten
over omgaan met geld om schulden te
voorkomen. De voorlichting wordt vooral
gegeven op informatiemarkten, zoals in de
KEI-introductieweek.
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“Onze klanten
kunnen erop
rekenen dat alles
heel en schoon is”
“Als je niets hebt, zit je vaker thuis.
Dat willen we tegengaan.” Dat zegt
Natascha Snoek, die Kledingbank
De Zeecontainer heeft opgezet.
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Natascha Snoek,
Kledingbank De Zeecontainer

Kledingbank De Zeecontainer is een
stichting die kleding inzamelt en deze
kosteloos beschikbaar stelt aan mensen
met een minimaal inkomen uit de stad
Groningen. Een rondgang door de winkel
levert een goed beeld op van het brede
assortiment. Kleding voor heren, dames
en kinderen, gesorteerd op maat en kleur.
Ook babykleding, pyjama’s, schoenen,
ondergoed en sportkleding. “We zijn
waarschijnlijk de enige winkel die het
hele jaar door zwemkleding in de rekken
heeft”, lacht Natascha. Verder spelletjes,
huishoudelijke artikelen, kleine meubeltjes, te veel om op te noemen. Natascha:
“Sinds kort hebben we zelfs een bruidshoek waar mensen bruidskleding kunnen
lenen voor de grote dag. En we hebben
van Catwalk in de Oosterstraat enkele
galajurken gekregen om uit te lenen.”

Schaamte
De kledingbank zit in een onopvallend pand, verscholen aan de Ulgersmaweg. Bewust.
“Niet iedereen vindt het fijn om bij ons gezien te worden. Er is veel schaamte. We hadden zelfs
een oudere vrouw als klant die niet wilde dat haar dochters erachter kwamen.” Volgens Natascha
is dat nergens voor nodig. “Ook als je weinig geld hebt, mag je er zijn.”
Container
Kledingbank De Zeecontainer dankt haar naam aan de container op het terrein van de Voedselbank, waarin het allemaal begonnen is. “We hebben de kledingbank in 2013 opgezet. Halverwege
december 2015 hebben we dit pand aan de Ulgersmaweg betrokken. We hebben het grondig
verbouwd, er moest veel aan gebeuren. Op Tweede Kerstdag stonden we de vloer te coaten.
Maar het is gelukt, op 11 januari 2016 konden we de deuren openen en zijn mensen die tot de
minima behoren, welkom.”
Snuisteren
Op dit moment hebben 740 huishoudens zich aangemeld bij de kledingbank. De deelnemers
mogen maximaal één keer per week langskomen om iets van hun gading uit te zoeken.
“Sommige mensen blijven anderhalf uur snuisteren. Het is voor veel mensen ook een uitje.
Een praatje hier, een praatje daar. Dat is precies wat we willen, dat mensen uit hun sociale
isolement komen. Daarom organiseren we ook activiteiten, bijvoorbeeld met Kerst en Sinterklaas,
en uitjes voor de kinderen.”
Heel en schoon
Kledingbank De Zeecontainer krijgt de spullen voornamelijk van particulieren.
“Maar we hangen niet alles wat we binnenkrijgen in de winkel op. Zit er een klein vlekje in of is
het beschadigd? Dan gooien we het weg. Daar ben ik vrij pietluttig in. Mensen die hier iets komen
uitzoeken, moeten erop kunnen rekenen dat alles heel en schoon is.”
Tranen
Volgens Natascha zijn de deelnemers erg blij met de kledingbank. “We hebben bij de aanmelding
al regelmatig tranen van blijdschap gezien. Mensen zijn opgelucht dat ze eindelijk gezien worden
en dat er iets voor hen wordt gedaan. We bieden ook altijd een luisterend oor, maar we zijn geen
professionals. Als we denken dat het nodig is, brengen we de mensen in contact met het
WIJ-team. Misschien kunnen we de armoede niet stoppen, maar we kunnen het voor de mensen
wel wat dragelijker maken.”
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“Van mijn eerste
salaris heb ik een
nieuwe bril
gekocht”
Hadassa zat tweeënhalf jaar in de
bijstand en heeft nu een betaalde
baan bij de gemeente. “Geld maakt
niet gelukkig, zeggen ze. Maar tot
op zekere hoogte is dat wel zo.
Het is niet fijn als je de hele dag
met je uitgaven bezig bent.”
Samen met haar moeder had Hadassa
een winkel aan het Damsterdiep in de stad
met tweedehands artikelen. “Dat liep niet
zo goed. Voor mijn moeder was het leuk
om ernaast te hebben, want mijn stief
vader verdiende genoeg. Maar ik moest
er mijn geld mee verdienen.”
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Hadassa kwam na tweeënhalf jaar uit de bijstand

Werkervaringsplaats
Omdat de winkel te weinig omzet
haalde, kwam Hadassa in aanmerking
voor bijstand voor zelfstandigen. Een
coach wees haar op de mogelijkheid van
een werkervaringsplaats bij de gemeente.
“Daar verdien je niets mee, maar je doet
wel ervaring op. Bovendien kun je dan
intern solliciteren bij de gemeente.
Dat was voor mij interessant, want ik wilde graag een kind en dan is het fijn

om een stabiele financiële situatie te hebben.”
Energiecoach
Zo ging Hadassa via een werkervaringsplaats aan de slag als energiecoach. “Ik ging bij
mensen in de bijstand langs om ze te informeren over energiebesparing en het overstappen
op een andere leverancier. Sommige collega’s zaten daar vooral om ritme op te doen, maar
ik wilde door. Ik ging veel netwerken, proberen mezelf te profileren. Ik heb hierbij veel
gehad aan mijn werkcoach. Na enkele maanden was er een borrel met een pubquiz voor
medewerkers van de gemeente en daar mocht ik ook naartoe. Toevallig kwam ik in een team
terecht met iemand die een leidinggevende functie heeft. Dus ik heb maar gewoon gevraagd:
‘is er nog een plekje beschikbaar op jouw afdeling?’ En zo is het balletje gaan rollen.
Nu ben ik backofficemedewerker WMO, een administratieve functie. Ik heb sinds kort een
vast contract, dus mijn inkomen is nu beter. Het is nog steeds geen vetpot, maar ik ben blij
dat ik uit de bijstand ben.”
Zware tijd
Hadassa omschrijft de tweeënhalf jaar die ze in de bijstand zat als een zware tijd. “Je moet altijd
nadenken over geld. Ik heb vrij hoge zorgkosten. Jarenlang heb ik met een bril gelopen met
plakband, terwijl ik min 11 heb. Van mijn eerste salaris heb ik een nieuwe bril gekocht. Wat ook
lastig was: ik was het niet gewend. Ik heb journalistiek gestudeerd, mijn vrienden vroegen me
steeds mee voor een lunch of een borrel, maar daar had ik helemaal geen geld voor. Ik ben ook
altijd aan het werk geweest, eerst in de winkel met mijn moeder en daarna als energiecoach.
Dus ik werkte heel had, maar had geen geld. Dat was heel frustrerend.”
Stadjerspas
In de bijstand maakte Hadassa gebruik van verschillende regelingen en voorzieningen,
zoals de Stadjerspas. “Zo kon ik een keer gratis zwemmen en ik heb een rondvaart gemaakt.
Ik kwam niet in aanmerking voor bijzondere bijstand, daarvoor zat ik er te kort in. Dat was
wel lastig. Er mag dan niets kapot gaan.”
Perspectief
Hadassa ziet nu weer perspectief. “Ik kan nu weer iets doen. Ik heb een auto gekocht en
met hangen en wurgen heb ik nu ook een koophuis. Daarin woon ik samen met mijn dochter.
Sparen voor haar toekomst lukt nu nog niet, maar dat komt wel. In de bijstand, dat gebeurt
me nooit meer!”
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Vliegwiel
Als de basis op orde is, kunnen we mensen in beweging brengen. Mensen nemen
afstand van hun problemen en ontdekken hun talenten. Er komt een proces op gang
waarin steeds meer dynamiek ontstaat.

PROJECTEN
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Stadjerspas
Gemeentelijke voordeelpas die de financiële
drempels verlaagt om actief te zijn en mee te
doen in de samenleving. De pas is bedoeld
voor inwoners van de gemeente Groningen
met een inkomen tot maximaal 120% van de
bijstandsnorm.
De pas is een snelle toegang tot allerlei
voorzieningen. Stadjerspashouders kunnen
bijvoorbeeld gratis zwemmen, met korting
sporten, naar een museum of bioscoop, lid
worden van de bibliotheek, kledingbonnen
ontvangen en nog veel meer.
Stichting Leergeld –
diverse activiteiten
Om te voorkomen dat kinderen worden
buitengesloten, biedt Stichting Leergeld
verschillende vormen van ondersteuning aan
gezinnen met een laag inkomen. Zo kunnen
deze kinderen alsnog meedoen aan bijvoorbeeld sport en culturele activiteiten.
Stichting Leergeld maakt nét dat verschil,
zodat de kinderen wél op schoolreisje
kunnen, een fiets hebben, gitaar leren spelen
en mee kunnen naar het zwembad.

Educatie noodfonds voortgezet
onderwijs
Gezinnen met kinderen in het voortgezet
onderwijs krijgen financiële ondersteuning
voor bijvoorbeeld extra schoolboeken en een
rekenmachine. Het gaat om de werkelijk
noodzakelijke kosten voor school.
We evalueren de inzet met de schooldirecties.
Jeugdsportfonds
Kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar
kunnen lid worden van een sportclub. Het
jeugdsportfonds vergoedt de contributie.
Jeugdcultuurfonds
Kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar
kunnen meedoen aan cultuur, zoals dans,
toneel en een muziekinstrument leren spelen.
Het lesgeld en eventuele materialen worden
vergoed.
Fietsen basis- en voortgezet onderwijs
Zonder fiets kom je nergens in Groningen.
Gratis tweedehands fiets voor kinderen van
minima, deels gedoneerd door inwoners
van Groningen.
Fietsklus
Wijkbewoners en kinderen repareren hun
eigen fiets bij de mobiele werkplaats, onder
begeleiding van fietsenmakers.

VinkHuisWerk
Een diploma halen vergroot de kans op financiële zelfredzaamheid. VinkHuisWerk biedt
huiswerkbegeleiding voor leerlingen in het
voortgezet onderwijs. Begonnen in Vinkhuizen
en wegens succes uitgebreid naar Lewenborg.
Bijbanen Binn’nstad
Begeleiding en ondersteuning voor jongeren
van 15 tot 19 jaar die een bijbaan zoeken.
Met een bijbaan werken jongeren aan hun
eigen financiële verantwoordelijkheid en
ontdekken ze nieuwe kwaliteiten.
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Rugzak voor leerlingen eerste klas VO
Alle brugklassers met een Stadjerspas ontvangen een tegoedbon voor een rugzak met
leermaterialen, zoals kaftpapier, agenda en
een rekenmachine.

Scholenlunch Resto van Harte
Alle kinderen op De Wegwijzer (Selwerd) en
De Kleine Wereld (locaties De Hoogte en
Indische Buurt) krijgen twee keer in de week
een warme lunch aangeboden, in samen
werking met Resto van Harte.
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Mooie Middag Maatjes
Vrijwilligers ondernemen wekelijks iets leuks
met een kind (van 4 tot 16 jaar) dat in een
kwetsbare situatie verkeert. Het kind krijgt
extra aandacht en het gezin wordt even
ontlast.
Humanitas taalcoaches
Sociaal contact voor vluchtelingen en
migranten om de Nederlandse taal in de
praktijk toe te passen. De vrijwillige
taalcoach helpt ook bij het leren kennen
van de Nederlandse cultuur.

Taalcafé
Laagdrempelige ontmoetingsplek voor
anderstaligen uit de wijk, waarbij gezamenlijk
gewerkt wordt aan meer zelfredzaam worden
in de Nederlandse samenleving.
Ketenaanpak Jasmijn, Alfa College en
Noorderpoort
Taalscholing in de eigen wijk en thema
bijeenkomsten over bijvoorbeeld gezonde
voeding. Ook gericht op het opdoen van
sociale contacten.
StadOogst
Coaching voor ondernemers die niet
voldoende omzet halen om in hun levens
onderhoud te voorzien. Ze ontdekken weer
waar hun kracht en toegevoegde waarde ligt.

Werk aan de
Winkel
Herkansing voor
ondernemers met
een inkomen net
boven de bijstandsnorm.
Ze werden hierbij
begeleid door andere
ondernemers.

Toentje
Moestuin waarin vrijwilligers biologische
groente en fruit telen voor de Voedselbank.

Eigen kracht:
inspiratiegroepen
Deelnemers gaan op zoek naar wat hen
motiveert om weer te gaan deelnemen aan
de samenleving. Dat kan een hobby zijn, een
opleiding of een (betaalde) baan.

Landelijke opleiding
ervaringsdeskundigen
Tweejarige opleiding op mbo-3-niveau waarin
mensen die langdurige armoede en sociale
uitsluiting hebben meegemaakt, leren om
vanuit hun ervaringsdeskundigheid minima
beter te bereiken en te helpen.

Van Hulley
Sociale onderneming die van overhemden
unieke boxershorts maakt. De vrouwen die
hier aan de slag zijn, halen een diploma, doen
werkervaring op en ontdekken hun talenten.

Brugfunctionarissen
Bij scholen in wijken waar veel armoede
voorkomt, is een brugfunctionaris actief.
Deze maakt deel uit van het lerarenteam, kent
alle ouders en ondersteunt hen waar nodig.
Als spin in het web legt hij of zij het eerste
contact met doorverwijzing naar hulp en zorg
bij onder andere de WIJ-teams.
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“Sommige
leerlingen hadden
nog nooit huiswerk
gemaakt”
“Natuurlijk staan kinderen van
12 tot 17 jaar niet te springen van
enthousiasme voor huiswerkbegelei
ding. Maar ik ben ervan overtuigd
dat ze later in hun leven zeggen dat
ze er echt wat aan hebben gehad.”
Dat zegt Wilko Eskes, de initiatief
nemer van VinkHuisWerk.
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Wilko Eskes, VinkHuisWerk

Het project ontstond in 2011 toen er
een ruimte beschikbaar kwam naast de
oude boerderij waarin multifunctioneel
centrum het Vinkhuys is gevestigd. Wilko,
die al vanaf de jaren ‘90 verantwoordelijk
is voor de exploitatie van het Vinkhuys,
zag direct kansen. “Ik wilde al langer iets
doen voor kinderen en jongeren in de
moeilijke leeftijdscategorie van 12 tot 17
jaar. Het onderwijssysteem gaat ervan uit
dat kinderen na schooltijd zelf aan de slag
gaan. Maar sommige kinderen ontbreekt
het aan motivatie hiervoor. Of ze worden
er van huis uit niet in gestimuleerd.
De projecten in Vinkhuizen voor deze
kinderen waren vooral gericht op vrije tijd.
Het ontbrak nog aan leerondersteuning.”

Kosten
Al snel bleek het project in een behoefte te voorzien. Maar ook werd gauw duidelijk dat de
kosten voor veel gezinnen aan de hoge kant zijn. “Voor twee dagdelen in de week betalen
de ouders 140 euro per maand. Dat moet wel, want we maken ook kosten. De studenten die de
jongeren begeleiden, verdienen het minimumloon. En er is een betaalde coördinator. Het
project is ‘kostprijsdekkend-plus’, zodat we iets reserve kunnen opbouwen voor bijvoorbeeld
de aanschaf van lesmateriaal of laptops.”
Toegankelijk
“In 2014 zijn we naar de gemeente gestapt met de vraag of zij voor minima een deel van
de kosten kunnen dragen. Want we vinden het belangrijk dat huiswerkbegeleiding voor alle
kinderen in de wijk toegankelijk is. Dat kan jongeren helpen om op een positieve manier een
draai te geven aan hun ontwikkeling. Het gaat het om gezinnen waar meerdere problemen
spelen.”
Hele stad
De gemeente stemde in met een proef. Sindsdien heeft het project een enorme vlucht
genomen. Inmiddels krijgen jaarlijks zo’n 125 kinderen huiswerkbegeleiding (waarvan zo’n
80 uit deze doelgroep), hoofdzakelijk vmbo-leerlingen. Niet alleen op verschillende locaties in
Vinkhuizen; er is nu ook een vestiging in Lewenborg. “We bereiken kinderen uit de hele stad,
maar vooral uit de wijken waar meer mensen met lage inkomens wonen.”
Scholen
De deelnemers moeten zijn aangemeld door de scholen. “We willen alleen deelnemers
voor wie huiswerkbegeleiding echt een meerwaarde heeft. De scholen zijn erg positief.
Sommige leerlingen hadden nog nooit huiswerk gemaakt. Ze zien dat het nu beter gaat met
deze leerlingen. En het is fijn dat de kinderen na schooltijd een plek hebben.”
Toekomst
Volgens Wilko kan VinkHuisWerk nog doorgroeien tot zo’n 150 leerlingen. “Daarvoor zou
het fijn zijn als de subsidie van de gemeente structureel wordt. We hebben in februari veel
aanmeldingen gekregen, maar omdat de financiën nog niet zeker zijn, hebben we eerst een
stop ingevoerd. Ook denken we aan uitbreiding naar het basisonderwijs, maar dat staat nog
in de kinderschoenen.”
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“Ik heb alles
wat mijn hartje
begeert”
“Je kunt in het leven veel kapot
maken, maar ook weer opbouwen.”
Sietze spreekt uit ervaring. Hij heeft
een bewogen leven achter de rug
met een langdurige verslaving en
criminaliteit. Nu komt hij rond van
een WAO-uitkering. Om andere
mensen te kunnen helpen en om wat
te doen te hebben, heeft hij Stichting
De Hulpexpress opgericht.
Iedereen in de wijk Beijum kent Sietze, op
zijn 61e nog steeds een beer van een vent.
Hij helpt iedereen die dat wil. Gratis, want
“ik kan bij niemand in de portemonnee
kijken”. Met zijn autootje met een plaatje
van Superman erop trekt hij veel bekijks.
Voor veel mensen die weinig hebben, is
hij een grote steun.
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Sietze zit in de WAO en
helpt andere mensen gratis

Schuldsanering
Zelf is Sietze ook niet rijk. “Vorige week
ben ik na drie jaar uit de schuldsanering
gekomen. Ik kreeg 200 euro per maand
om van te leven. Dan kun je niets. Niet
de stad in of een terrasje pakken. Je moet
jezelf steeds afvragen: waar geef ik het
aan uit? Nu krijg ik WAO, het is nog niet
veel, maar ik klaag niet. Op mijn eigen
verzoek ben ik in het budgetbeheer

gebleven. Mijn vaste lasten worden betaald en van het geld dat ik krijg, kan ik prima leven.
Ach, ik draag toch altijd werkkleding, ook in het weekend. Ik heb alles wat mijn hartje begeert.”
De Hulpexpress
Sietze moest wat omhanden hebben en had geen zin in vissen. “Met mijn scootmobiel en een
fietskarretje erachter ben ik boodschappen gaan rondbrengen voor de Voedselbank. Maar na
verloop van tijd mocht dat niet meer, de scootmobiel kon ervan kapot gaan. Dus moest er een
autootje komen. Ik heb toen de Stichting De Hulpexpress opgezet. Als stichting kon ik fondsen
werven en subsidie krijgen van de gemeente. We hebben nu twee autootjes. Twee dagen in
de week rijden we voor de Voedselbank. Ook gebruiken we de busjes om grofvuil af te voeren.
En we doen klussen, zoals verhuizen en schilderen. En we repareren alles wat stuk is.
Daarvoor heb ik sinds kort deze werkplaats. Met ‘we’ bedoel ik ook de vrijwilligers die hier
rondlopen. Zij krijgen een kleine vergoeding. In zes maanden tijd hebben we 800 mensen
geholpen en een kleine 20.000 km gereden.”
Consumptiemaatschappij
Het repareren van spulletjes vindt Sietze belangrijk. “We kunnen meer recyclen. Er zijn zo
veel dingen waar je de ander nog een plezier mee kunt doen. Vaak wordt gezegd: ‘gooi het
maar weg, want het is kapot’. Dat is de consumptiemaatschappij waar we in leven. Ik denk
dat mensen uiteindelijk veel gelukkiger worden van een mooi opgeknapt kastje dan van een
nieuw kastje van Ikea.”
Stimulans
Stichting De Hulpexpress kost Sietze veel energie, maar geeft hem ook veel energie.
“Als ik bij iemand wegrijd en hij staat lachend bij de deur, dan is mijn dag weer goed.”
Sietze wil dus nog wel even doorgaan. Toch is hij alvast aan het kijken of hij een opvolger
kan vinden. Als het leven hem gunstiger gezind was geweest, had dat zijn zoon kunnen zijn.
Die is echter op 17-jarige leeftijd overleden. “Als hij nog geleefd had, had hij hier denk ik
gewerkt. Dat was een taaie rakker. Hij zou trots op me zijn geweest. Daarom ga ik door.
Mijn overleden zoon is mijn stimulans.”
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Verbinden
Mensen die in beweging zijn gekomen, willen we verbinden aan de samenleving.
We zoeken actief de samenwerking met partijen die vanuit hun maatschappelijke
betrokkenheid een steentje willen bijdragen. Onze rol daarbij is die van aanjager,
inspirator, makelaar. Dat betekent ook dat we mensen en organisaties in de stad
bewust willen maken van armoede.

PROJECTEN
Inzet vrouwencentrum Jasmijn
Vrouwen van niet-Westerse gezinnen
worden ondersteund bij onder andere het
aanvragen van regelingen en voorzieningen.
De laagdrempelige locatie is zwembad
De Parrel.
Kinder- en jongerenparticipatie
Met de Raad van Kinderen en de Jongerenraad en in samenwerking met Jimmy’s
luisteren we naar de kinderen en jongeren.
We anticiperen op hun behoeften en
wensen. Kinderen hebben posters ontworpen om zo andere kinderen te informeren
over het aanbod binnen het Kindpakket.
De zes beste posters hebben in de stad in
abri’s gehangen.
Goed Idee Fonds voor kinderen in
armoede
Eenmalige financiële ondersteuning voor
burgerinitiatieven in de wijken die gericht
zijn op het verbeteren van de omstandig
heden van kinderen in armoede.
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Serviceteam minimaloket
Bijstandsgerechtigden benaderen met
behoud van uitkering andere minima om
ze te informeren over alle beschikbare
voorzieningen en regelingen. Als ervaringsdeskundigen weten ze wat armoede kan
betekenen. Voor de minima zijn de drempels
lager om de vergoedingen aan te vragen
waar ze recht op hebben. Van de medewerkers stroomt 80 procent binnen zes maanden
door naar een betaalde functie.

Sint Martinus
De projectgroep Sint Martinus’ Pronkjewailn’
organiseert jaarlijks op 11 november een
evenement ter gelegenheid van Sint Maarten,
waarbij mensen in kansarme situaties in de
stad op een bijzondere manier voor het voetlicht worden gebracht.

Weggeefkasten
Kasten op veel plekken in de stad (zoals
scholen, buurtcentra en kerken) waar mensen
gratis spullen kunnen ophalen. Zo helpen
we elkaar aan leuke dingen en dragen we
bij aan het hergebruik van materialen.
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Fotoexpositie ‘Het andere gezicht’
Voor het evenement Sint Martinus is in
november 2015 het boekje ‘Hier valt niets te
halen?’ uitgebracht, met zeven portretten van
Stadjers die in armoede leven. Deze foto’s
en ‘droomfoto’s’ van kinderen in armoede
vormden een fotoexpositie, die op een aantal
locaties in de stad te zien is geweest, zoals het
Provinciehuis, bij de gemeente, in de Martinikerk en tijdens het inspiratiefestival Let’s Gro.
Doel was de bewustwording rondom armoede
te vergroten.

Training armoede dichtbij
Beroepskrachten leren effectiever om te gaan
met mensen met een minimuminkomen. Zo
kunnen ze beter aansluiten bij de beleving en
de behoeften van hun doelgroep.

Quiet
Digitaal platform met aanbiedingen voor
minima, gedoneerd door bedrijven en organisaties. Quiet Groningen is in 2017 van start
gegaan.
Relatiebijeenkomst partners
Bijeenkomsten georganiseerd door de gemeente om de deelnemers meer bewust te
maken van de armoede in de stad. Bijvoorbeeld bij organisaties, politieke partijen en
studentenverenigingen.
Groningse Uitdaging
Netwerk van organisaties die een maatschappelijke bijdrage willen leveren. Samen met dit
netwerk heeft de gemeente activiteiten ontwikkeld ten gunste van minima in Groningen.
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Communicatiecampagne
‘Mooi meegenomen’
Campagne om Groningers met een laag
inkomen te infomeren over de regelingen en
voorzieningen waar ze mogelijk recht op hebben. De behoefte aan informatie hierover is en
blijft groot.
Bewustwording
Tijdens drie voorstellingen van de film
‘I Daniel Blake’ zijn vele professionals bewust
geworden van hoe het is om in armoede te
leven en wat het met je doet als je verzeild
raakt in de bureaucratie.

“Een keertje in de
watten worden
gelegd, wie wil dat
nu niet?”
Het succes van Quiet is volgens
Marjan Moesker en Henk Verspiek
simpelweg het gevoel dat je gezien
wordt. ”Het gevoel: ‘ik doe er ook
toe, er wordt iets voor mij gedaan en
het komt uit de maatschappij zelf.’
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Marjan Moesker en Henk Verspiek, Quiet

Het begon allemaal met de Quote 500,
het beroemde jaarlijkse magazine met
de vijfhonderd rijkste mensen van
Nederland. In 2013 kregen alle miljonairs
die daarin stonden de Quiet 500 op de
mat, een glossy ‘die schuurt’. Het blad
bevatte vijfhonderd verhalen over stille
armoede in Nederland. Er zat een brief
bij met een oproep om in actie te komen
tegen armoede. Twee van de miljonairs
pakten de handschoen op. Dat leidde in
Tilburg tot de Quiet Community. In 2017
werd de Groningse tak van Quiet
opgericht.
Digitale marktplaats
Quiet is een digitale marktplaats met
gratis aanbiedingen voor mensen in
armoede. De aanbiedingen worden
beschikbaar gesteld door bedrijven en

organisaties, de ‘sponsoren’. Bijvoorbeeld een bon voor een gratis knipbeurt, een etentje,
fysiotherapie of zelfs een vakantie. Via het digitale platform wordt de aanbieding gekoppeld
aan de ingeschrevenen, de ‘members’.
Voedselbank
Marjan is projectleider en initiatiefnemer van de Groningse tak van Quiet. Henk is relatie
beheerder, met als taak nieuwe sponsoren te werven. “We zijn begonnen op 17 oktober,
Wereldarmoededag”, zegt Marjan. “We hebben nu zo’n 90 members. Dat zijn minima uit
Groningen die staan ingeschreven bij de Voedselbank. Tot nu toe zijn het erg veel alleenstaande
ouders, het blijkt wat lastiger om ouderen te bereiken. In maart is het platform van start
gegaan.”
Positief
“De bedrijven en organisaties die ik benader voor Quiet zijn zonder uitzondering positief”,
zegt Henk. “Ik ga altijd persoonlijk langs, dat maakt meer indruk dan een telefoontje. Veel
ondernemers zijn maatschappelijk betrokken en vinden het belangrijk om iets te doen voor
mensen die het wat minder breed hebben. En het scheelt dat ik zelf ondernemer ben geweest,
ik spreek hun taal. Het is belangrijk om samen met de ondernemer het aanbod zo precies
mogelijk te omschrijven, om teleurstellingen van de gever of de ontvanger te voorkomen.”
Empowerment
Het gaat bij Quiet niet alleen om dingen krijgen. “We hebben de ervaring dat members iets
terug willen doen, maar denken dat ze niks hebben”, zegt Marjan. “Maar iedereen heeft wel
een talent in huis, zoals zorgen of klusjes voor een ander doen. Of ze kunnen vrijwilliger worden
in ons belteam. Het motto van Quiet is dan ook: halen, brengen én delen. De empowerment van
de members is een belangrijk doel van Quiet, naast de bewustmaking van stille armoede via
onze website en social media.”
Groei
Quiet wil het komende jaar sterk groeien. Marjan: “Ons plan is om dit jaar 200 nieuwe
members in te schrijven en 1000 matches te maken. Ook mikken we op 100 tot 150 sponsoren.
Wat de aanbiedingen betreft, focussen we ons op de horeca. Daar hebben de members de
meeste behoefte aan, hebben we gemerkt. Een keertje gezellig uit eten en lekker in de watten
te worden gelegd. Wie wil dat nu niet?”
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