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Netwerken om generatie-armoede te doorbreken
Op donderdag 23 september vond er een inspirerende
netwerkbijeenkomst van Toekomst met Perspectief plaats. Na een
lange periode van ‘online’ leven kon deze samenkomst eindelijk
verantwoord plaatsvinden. Alle belangrijke organisaties die werken
aan armoedebestrijding in Groningen zijn aanwezig, met een
gezamenlijke missie: generatie-armoede doorbreken.
De grote zaal van EM2 leent zich perfect voor deze situatie. De gedempte
lichten in het houten gebouw geven een intieme en knusse sfeer die
iedereen lijkt te voelen. Menen drinken koffie en thee, nemen een hapje van
een muffin en leren elkaar kennen of praten bij. Er is genoeg te bespreken.
Om 15:00 uur stapt Miekel van der Zande het podium op en zet haar

microfoon aan. De zaal valt spontaan stil. “Wat fijn dat we hier met z’n allen
kunnen zitten. Om elkaar in het écht, niet via een scherm, te spreken”
begint ze. Ze heet iedereen van harte welkom en neemt het programma
door, waarna ze het woord geeft aan wethouder Isabelle Diks.
Bijdrage
De wethouder Inkomen & Schulden van de gemeente Groningen maakt
duidelijk waarom we hier eigenlijk zitten: “Het plan “Toekomst met
perspectief” is een prachtig fundament om samen generatie-armoede te
beëindigen. We weten allemaal dat het overerven van armoede veel
voorkomt. Cultuur, sport, leren, kansen op een baan, het moet voor
iederéén mogelijk zijn in deze gemeente en we moeten er samen voor
strijden. Daarom is deze netwerkbijeenkomst zo belangrijk. Laten we samen
nadenken over onze bijdrage en wat we voor elkaar kunnen betekenen.”
Er klinkt een applaus na Isabelle’s woorden. Dagvoorzitter Miekel interviewt
vervolgens diverse gasten in de zaal over thema’s als Perron ZZP, werkende
armen, de Stadjerspas, de Voedselbank, Kansrijk Groningen, Meer
Maatwerk, ervaringsdeskundigheid en Gro Next. Allemaal zetten de
geïnterviewden zich met hun organisaties in voor armoedebestrijding. Zo
ook Martina Haak, coördinator van het Jeugdfonds Sport en Cultuur: “Wij
proberen ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk kinderen structureel kunnen
sporten. Het is lastig zo’n grote doelgroep te bereiken, dat doe je door
overal zichtbaar te zijn”.
Rechtstreeks aanmelden
Maria Jongsma, voorzitter van de Voedselbank Groningen, vertelt over de
bijzondere ontwikkelingen tijdens de afgelopen jaren: “We mochten geen
klanten ontvangen in onze winkel, waardoor we met behulp van andere
stichtingen alle producten bij de mensen langs moesten brengen. Daar komt
straks verandering in. Vanaf 4 oktober kunnen we weer open.” Ze kijkt er
naar uit om het directe contact met de mensen weer op te pakken, maar
maakt zich ook zorgen om het teruggenomen klantenbestand: “Klanten
weten ons niet meer te vinden. Vanaf 1 oktober gaan we daarom met
rechtstreekse aanmeldingen aan de slag, zodat mensen direct bij ons
kunnen aankloppen.”
Ook Joyce Bosman, projectleider van het Maatwerkbudget, is aanwezig.
Bewoners met dringende problemen kunnen daar terecht voor passende
steun. Joyce: “Op deze manier willen we voorkomen dat mensen verder in
de armoede terecht komen. We kijken samen naar de reden om bij ons aan
te kloppen. Waarom wordt er een beroep gedaan op dit noodbudget? Daar

willen wij meer over leren.”
Netwerktafel
Zo is de zaal gevuld met een grote groep gemotiveerde professionals die
weten hoe de vork in de steel steekt en die elkaar vinden in eenzelfde doel.
Zodra het startsein luidt is het voor iedereen mogelijk aan een van de tien
‘netwerktafels’ te sparren over het uitbannen van armoede. Om het
netwerken makkelijker te maken, heeft elke netwerktafel een eigen thema.
Veel mensen hebben een notitieboek mee, waar driftig aantekeningen of
contacten in worden gezet.
Uit de positieve reacties van de aanwezigen komt een ding duidelijk naar
voren: het is een geslaagde dag. “Dit is een ontzettend goede opzet. Voor
organisaties is het lastig om van je eigen eilandje te stappen. Ik hoop dat
iedereen elkaar na vandaag makkelijker weet te vinden waardoor er meer
samenwerkingen ontstaan,” beaamd buddy Selima Renes van Kansrijk Oost.
Annemiek Kwant, adviseur en programmeur bij Forum Groningen, is
geïnspireerd door de netwerktafel van Toekomst voor Perspectief: “Wij zijn
zelf bezig met het preventief bestrijden van laaggeletterdheid. Het lijkt me
mooi als we de handen ineen kunnen slaan.”
Hetzelfde doel
Na een half uur gedachten, ideeën en contacten uitwisselen zit de middag er
weer op. Al blijven veel mensen langer hangen, want nog niet iedereen is
uitgepraat. Ingrid Tieleman, van het WIJ-team, loopt met een flinke stapel
flyers weg: “Ondanks de vele bekende gezichten zijn er ook veel stichtingen
nieuw voor me. Terwijl het heel interessante organisaties zijn. Ik vind het
goed om te weten waar iedereen zit en ik ben écht voor die verbinding
tussen organisaties. Om samen te strijden voor hetzelfde doel.” En met die
woorden legt zij haar vinger precies op dat wat deze dag moest brengen.

Bijpraten over Toekomst met Perspectief
Tijdens de netwerkbijeenkomst in EM2 op 23 september praatte
ontwikkelmanager Thea Sijtsma iedereen bij over het gemeentelijke
armoedebeleid Toekomst met Perspectief. Ze begon bij het begin.
We vatten haar verhaal samen aan de hand van een paar vragen.
Wanneer spreken we van armoede?
Wanneer je niet kunt rondkomen van het beschikbare inkomen en je
daardoor uitsluiting ervaart op allerlei gebieden. Denk aan gezondheid, regie
op je leven, ontplooiing. Belemmeringen die de kwaliteit van je leven
negatief beïnvloeden. De missie van Toekomst met Perspectief is het
doorbreken van armoede-overdracht van ouder op kind. Alle kinderen
krijgen dezelfde kansen.
Wat vraagt dat van professionele en vrijwillige hulpverleners?
Van professionals en vrijwilligers vereist het dat zij betrokken zijn, barrières
wegnemen, verbinden, toegankelijk en mensgericht zijn en dat continu en
lang genoeg. Zodat meer gezinnen een betere kwaliteit van leven hebben en
een beter inkomen.
Hoe staat de gemeente Groningen er voor wanneer het gaat over
armoede?
De feiten zijn dat Groningen in de top 5 armste gemeenten van Nederland
staat. Er zijn 4.300 kinderen die in armoede opgroeien, dat is 1:8. Vooral in
de noordelijke stadswijken wonen mensen die in armoede leven.
Herkenbaar is het gegeven dat armoede niet alleen over geld gaat, maar

doorwerkt in alle leefgebieden, met name gezondheid.
Wat zijn de belangrijkste kenmerken van Toekomst met Perspectief?
De basis van het beleid bestaat uit vijf kenmerken: (1) Het doorbreken van
generatie-armoede, (2) De mens staat centraal, (3) Ervaringsdeskundigheid
inzetten, (4) Met de samenleving en (5) in de gebieden/wijken/dorpen.
Wat merken mensen die in armoede leven hier nu van?
De inwoner moet het gevoel hebben dat er echt oprecht contact is met de
hulpverlener. Is er een klik? En zoniet, dan is er ruimte om iemand anders
te vragen. Spreken inwoner en professional dezelfde taal, verstaan ze
elkaar? En geen 9-5 mentaliteit, graag. Armoede is er ook buiten
kantoortijd. Een andere bevinding is dat eerst de meest acute stress eraf
gehaald wordt. Er moet rust en ruimte zijn. Uitgaan van wat de inwoner zelf
wil, is een zeer wezenlijk gegeven om stappen te kunnen zetten. In het
verlengde daarvan gaan professional en inwoner uit van eigen regie en
maatwerk. Elke situatie is uniek. Tot slot is de inzet om duurzame resultaten
te halen die juist ook werken voor de lange termijn en laat de inwoner niet
zwemmen, maar houdt hem/haar langdurig vast.

Armoedecijfers gemeente Groningen

De gemeenteraad luisterde tijdens de Politieke Woensdag van 29
september naar de laatste ontwikkelingen over armoede in de
gemeente Groningen. De nieuwste armoedecijfers kwamen op tafel,
net als verhalen uit de praktijk van professionals.
Een goed gesprek met vier maatschappelijke partners van de gemeente en
stevig rekenwerk van Onderzoek, Informatie & Statistiek geven het actuele
beeld van armoede in de gemeente Groningen. Bij de armoedecijfers zien de
onderzoekers een verschuiving naar langdurige minima. Dat betekent dat er
meer mensen zijn die langer dan vier jaar in armoede leven. Ook zien ze dat
er geen grote verschuivingen per leeftijdscategorie of in (migratie)achtergrond. Als je inzoomt naar de wijk, zijn er geen trends te zien als je
alleen kijkt naar het inkomen. Uit de koppeling van gegevens van het CBS
en de gemeente blijkt dat mensen die (langer) in armoede leven, slechter
scoren op zaken als gezondheid, sociale contacten en welbevinden in zijn
algemeenheid.
In een groepsinterview vertelden de voorzitter van de Voedselbank, de
coördinator van Stichting Leergeld, een brugfunctionaris en een sociaal
raadsvrouw van WIJ Groningen wat zij zien.
Wanneer het gaat over langdurige armoede en isolement zeggen zij: “We
hebben heel veel alleenstaande moeders in de bijstand. Die berusten er in.
Ze vinden de rust wel prima. ‘Ik heb het al druk genoeg.‘ Ze vinden het
spannend. Ze durven niet uit hun isolement te komen. Als ouders net hun
baan kwijt zijn, proberen ze met alle macht gewoon weer aan het werk te
gaan.” Boodschap aan de raad daarbij: zorg dat de ouders weer in de school
komen, zodat je weet wat er speelt. In de wijk moet alles nu wel open
blijven, zodat de ogen en oren in de wijk weer aanstaan.
Het belang van een netwerk: “Moeders zijn veelal alleen. Ze leunen niet op
elkaar, zoals ‘Zou jij dan bijvoorbeeld dat kind kunnen ophalen…?’ Kinderen
spelen heel weinig bij elkaar. Dat is spannend. Ze vinden elkaar juist door
corona, niet. Belangrijk dat kinderen zien hoe het in een ander gezin gaat.
Waar de moeder bijvoorbeeld wel een baan heeft. Nieuwkomers en de
Nederlandse kinderen, ze zijn heel wantrouwend.” Boodschap aan de raad:
faciliteer het verstevigen van het sociale netwerk.
Over Gezondheid zeggen de vier: “Mensen zijn bang om zich bij de huisarts
te melden, met name voor de tandarts geldt dat, omdat ze dan denken aan
die eigen bijdrage. Dan is die huisarts gratis. Maar die medicijnen niet.” “Er
is heel veel stress. Je lichaam gaat gekke dingen doen. Je wilt meedoen, je

wilt weer kansen zien om weer met jezelf aan de slag te gaan. Je eigen
zelfbeeld, jezelf weer zijn. Ook zingeving, ontspanning, meedoen met de
rest.” Boodschap aan de raad: Zie het belang van goede voorlichting via
persoonlijk contact.
Tot slot over de ontwikkeling van kinderen: “Kinderen hebben afgelopen
jaar veel gemist, ze zien veel te weinig van de wereld. Naar theater, de
musical. Op een kinderleven is anderhalf jaar lang. En juist als ze die
voorbeelden wel zien, dan denken ze sneller Oh, dat kan ik ook. De goeie
voorbeelden hebben ze heel erg gemist.” Boodschap aan de raad: zet in op
zwemmen, een fiets en vrijetijdsbesteding. Meedoen, kansen krijgen,
zingeving, ontspanning, dingen kunnen doen, erbij horen. Het is wezenlijk
voor een goede ontwikkeling van kinderen.

Perron ZZP voor ondernemers in de knel
Veel zelfstandigen zijn door Corona geraakt. Voor deze zzp’ers
betekent dat direct geen of weinig inkomen. Buffers raken op en er
dringt zich al snel de vraag op: ‘Hoe nu verder?’ Verder gaan in het
ondernemerschap of een baan zoeken? En hoe voorkom je dat de
schulden oplopen? Voor deze ondernemers is Perron ZZP opgezet.
Een initiatief van zzp-ers Henriëtte Veenstra (r) en Klaar Zegers (l).
Zzp’ers kampen vaak met meerdere vraagstukken tegelijkertijd, die hen ook
persoonlijk raken. Het is voor hen heel lastig om dan een heldere kijk te
hebben op alle oplossingsrichtingen die er zijn en hoe ze dat aan moeten

pakken. Deze ondernemers zijn meestal niet bekend bij de gemeente en
weten zelf ook niet de weg naar de juiste hulp of ondersteuning te vinden.
Perron ZZP is voor zelfstandigen een eerste laagdrempelige plek om in kaart
te brengen welke problemen er zijn. Henriëtte Veenstra: ‘We stippelen
samen met de ondernemer de juiste route uit. Via Perron ZZP wordt de
zelfstandige op het juiste spoor gezet naar een toekomst waarin een
inkomen wordt verdiend en voor eventuele schulden een oplossing is
geregeld. Een toekomst met perspectief dus.’
Het voorkómen van armoede en schulden onder zzp’ers levert direct een
bijdrage aan een bloeiende lokale economie. Hoe eerder de zzp’er met
problemen wordt bereikt, hoe groter de kans dat hij sneller weer verder kan
met ondernemen of in een baan.
Veenstra: ‘Voor ondernemers die advies en hulp zoeken, is ‘de gemeente’
echter een groot instituut waarvan niet duidelijk is waar je moet zijn met
een specifieke hulpvraag. Er is daardoor een hoge drempel voor het vragen
van hulp. Soms speelt ook een verkeerde of negatieve beeldvorming over
de gemeente een rol. Daarnaast vormen trots en schaamte een drempel om
hulp te vragen.’
Perron ZZP verwijst door naar de juiste hulp binnen de gemeente (afdeling
Zelfstandigen, Economische Zaken of de Groningse Kredietbank) of, als de
situatie daar om vraagt, ook daarbuiten. Of het nu gaat om doorgaan met
de onderneming, revitalisering van het bedrijf, het vinden van een baan of
hulp bij schulden, alle expertise die aanwezig is in Groningen is beschikbaar
bij Perron ZZP.
Groningen telt circa 12.500 zzp’ers. Per 1 oktober stoppen de corona
steunmaatregelingen voor ondernemers. Op basis van de cijfers verkeert
een aanzienlijk deel van hen in de situatie dat er te weinig omzet en
inkomen uit het bedrijf wordt gehaald. Het merendeel van deze
ondernemers melden zich echter niet bij de gemeente. Desalniettemin geeft
90% van de zelfstandigen die zich wél melden aan door te willen gaan met
ondernemen.
Veenstra: ‘Hier ligt voor ons de uitdaging in contact te komen met deze
zelfstandigen. Om deze groep te bereiken werken twee manieren het beste.
Het geven van workshops waar je in contact komt met zelfstandigen,
bijvoorbeeld in de wijken van de stad en via-via, oftewel mond-tot-mond
reclame. Ook door mensen die zelf geen zzp’er zijn. Maar we hebben

allemaal een persoonlijk netwerk (familie, vrienden) waar dit
probleem wellicht speelt. De omgeving van deze doelgroep speelt hierin dus
een cruciale rol. Het project Perron ZZP loopt goed maar we hebben zeker
nog ruimte voor nieuwe aanmeldingen. Zeker nu.’ PerronZZP –
ikonderneemhet.nl

Medewerker GKB verstaat inwoner door eigen ervaring
Miranda Zwiep werkt bij de Groningse
Kredietbank – GKB- als administratief
ondersteuner in het project Eerste Hulp bij
Geldzaken. Naast dit werk is ze buddy in
Kansrijk Oost. Daarvoor zat ze ruim vier
jaar in de bijstand en ze was vrijwilliger bij
het WIJ-team. Als iemand weet hoe je met
weinig geld rondkomt, is het Miranda: ‘Ik
heb wel geleerd om creatief te huishouden.’
Elly Dalmolen is hoofd GKB. Zij nam Miranda aan
op haar huidige functie: ‘Miranda slaat een brug
tussen onze organisatie en de inwoner. Ze maakt
een vertaalslag van het vakjargon. Die
vertaalfunctie is een hele mooie. De inwoner
staat zo niet alleen, maar spreekt met iemand
die hetzelfde heeft meegemaakt. Dat is goed
voor de inwoner en goed voor de organisatie’.
Bekijk Buddy Miranda slaat bruggen bij GKB Kansrijk Groningen en Buddy Miranda slaat
bruggen bij GKB - Kansrijk Groningen wat ze er
over vertellen.

Handreiking Omgaan met kinderarmoede in het
sociaal domein

De handreiking voor professionals Omgaan
met kinderarmoede in het sociaal domein,
biedt werkwijzen voor professionals om
armoede te signaleren. Ook kunnen zij met
de handreiking kinderen, jongeren en
ouders in armoede ondersteunen en
stimuleren. De handreiking van lectoren
Annelies Kassenberg (Hanzehogeschool
Groningen) en Mariëtte Lusse (Hogeschool
Rotterdam) is de tweede van een drieluik.
Annelies Kassenberg geeft op 2 november
een workshop bij Gro Next. Aanmelden kan
hier Gro Next workshop: Omgaan met
Kinderarmoede in het Sociaal Domein - Armoede
Groningen
Het drieluik bestaat uit de
•
•
•

Handreiking Omgaan met kinderarmoede
op scholen ,
Handreiking Omgaan met kinderarmoede
in het sociaal domein en
Handreiking Omgaan met armoede in de
jeugdgezondheid. Deze laatste lanceren de
lectoren op 14 oktober.

Informatie en aanmelden via de website van
NCJ.

FNV staat stil bij Wereldarmoededag 17 oktober
Op zondag 17 oktober staat de FNV stil bij de internationale
Wereldarmoededag in de Der Aa-kerk in Groningen. Er is een
levensgroot armoedeganzenbord en een panel met onder andere de
vicevoorzitter van de FNV Kitty Jong en wethouder Isabelle Diks van
armoedebeleid in Groningen. Het programma is van 13:00 tot 15:00
uur, de toegang is gratis.
Naast uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden zijn er ook vele werkende
armen in ons land. Corona heeft nogmaals aangetoond dat armoede ook
voor grote groepen werkenden op de loer ligt of al realiteit is. Rijen mensen
bij de voedselbank, menstruatiearmoede en de dreigende energiearmoede
zijn reden genoeg om aandacht te besteden aan dit grote maatschappelijke
probleem.
Ongeveer 1 miljoen mensen in Nederland leven in armoede. Armoede neemt
steeds meer toe. Ook in ons land. Daarom staat de FNV, en de rest van de
wereld, op zondag 17 oktober stil bij de internationale Wereldarmoededag.

Agenda
•

Herfst 2021 - Programma Gro Next Archief Evenementen Armoede Groningen

•

14 oktober - Lancering Handreiking Omgaan met armoede in de
jeugdgezondheid. Online Zoom, aanmelden en informatie

•

17 oktober - Landelijke Armoededag – FNV organiseert Levend
Ganzenbord van de Armoede en Debat in Der Aa-kerk, Vismarkt
Groningen. Informatie en aanmelden: maureen.vanderpligt@fnv.nl

•

2 november - Gro Next Workshop Handreiking Omgaan met
kinderarmoede in het sociaal domein Gro Next workshop: Omgaan
met Kinderarmoede in het Sociaal Domein - Armoede Groningen

•

5 november 2021 - SAVE THE DATE – Investeren in aanpak
armoede. Van 15.00 – 17.00 uur, Oosterpoort
Bijeenkomst over investeren in armoedeaanpak tijdens
inspiratiefestival Let’s Gro. Wethouder Isabelle Diks nodigt je van
harte uit mee te denken en mee te doen om gezamenlijk armoede
aan te pakken op een vernieuwende en innovatieve manier.
Stadsdichter Myron Hamming zorgt voor een inspirerende afsluiting
van de middag. Voor meer informatie over programma en wijze van
aanmelden: Let op je mail, want een uitnodiging volgt binnenkort.

•

16 november Gro Next Basistraining Armoede Dichtbij – 9:00 –
12:30 uur Gro Next: Basistraining ‘Armoede dichtbij’ - Armoede
Groningen

•

30 november Gro Next Lezing dr. Erik Meij - Levens op de rand,
ervaringen van armoede in achterstandsgebieden, 15:00 – 17:00 uur
Gro Next: Levens op de rand, Lezing van Dr. Erik Meij - Armoede
Groningen
Erik Meij onderzocht de vraag waarom het niet lukt om mensen in
armoede betekenisvol te betrekken bij de ontwikkeling van
(armoede)beleid en interventies. Hij ontdekte dat over het algemeen
onze interventies juist nieuwe vormen van ongelijkheid zichtbaar
maken en bestaande ongelijkheden worden geaccentueerd.

Meer informatie
•

Politieke woensdag (Dag agenda) 29 september 2021 10:00:00,
Gemeente Groningen

•

Werkende armen/Perron ZZP PerronZZP – ikonderneemhet.nl

•

Stadjerspas Stadjerspas webshop (groningen.nl)

•

Kansrijk Groningen/Kansrijk Oost Kansrijk Groningen - Kansrijk
Groningen

•

Omarm Groningen Omarm Groningen: Platform tegen armoede Omarm Groningen

•

Gro Next, programma herfst 2021 Aanstaande Evenementen –
Armoede Groningen

•

Handreiking Omgaan met kinderarmoede in het sociaal domein
Handreiking Omgaan met kinderarmoede in het sociaal domein Armoede Groningen

•

Meer data over armoede in Groningen: oisgroningen.nl

Contact
Nieuws – Toekomst met Perspectief is voor iedereen die betrokken is bij
het voorkomen en de bestrijding van armoede in de gemeente Groningen.
De volgende nieuwsbrief verschijnt in december.
Wil je iets weten of vertellen? Stuur dan een mail naar
toekomstmetperspectief@groningen.nl
Heb je deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen en wil je ook een
abonnement?
Meld je dan aan vie het formulier.
Wil je weten hoe de gemeente omgaat met jouw privacy? Kijk dan hier.
Deel deze nieuwsbrief op:

Wilt u geen berichten meer ontvangen? Geen probleem, meld u dan af.
Verzonden met iWink Mailer
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