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1. ACHTERGROND WERKCONFERENTIE ‘ARMOEDE, MAAK HET
BESPREEKBAAR’
De naam ‘bindkracht’ is (in België) ontstaan uit groepen burgers die zich met hun eigen
plaats en positie bezighouden in relatie tot hun omgeving en leefwereld. Dat kunnen
probleemsituaties zijn, maar evenzeer kunnen dat andere startsituaties zijn. In alle gevallen
hebben ze te maken met het herkennen en willen veranderen van een bestaande situatie.
Bindkracht is vooral een manier van kijken: niet veroordelend van wat er niet is, maar
omgekeerd: leren zien wat juist wel gegeven en voorhanden is t.b.v. hetgeen men wil
bereiken. Die kwaliteiten leren zien, samenbrengen en helpen organiseren, wordt met
‘bindkracht’ aangeduid. Bindkracht is dus ‘van onderop’ een beweging die op basis van
wilskracht gestalte krijgt.
Bindkracht Venlo is ontstaan op 3 september 2013 en wil als beweging vooral actieve
burgers rondom het thema armoede samenbrengen. In die beweging kunnen instellingen,
professionals en overheid aansluiting zoeken. Om de onderlinge talenten tot ‘bindkracht’ te
versterken en waar mogelijk in samen gedragen acties en oplossingen om te zetten.
Inhoudelijk richt de beweging zich vooral op de groeiende armoede en tweedeling in stad en
regio. Een substantieel deel van de burgers van Venlo heeft direct, in meer dan wel mindere
mate met armoede te maken. De inzet richt zich allereerst op (groepen) burgers zelf en wil in
samenwerking met instellingen en professionals, meer en beter mogelijkheden van burgers
die met armoede te maken hebben leren gebruiken en verder ontwikkelen.
Uiteindelijk doel is structurele verbetering en inzet van (gemeentelijke) voorzieningen.
Werkconferentie 10 oktober 2017
Lezing van Prof. Kristel Driessens Hogeschool Antwerpen over het principe van Bindkracht en
de beelden die bestaan rondom armoede. Zij stond vier jaar geleden aan de wieg van de
beweging in Venlo. In het verloop van de conferentie zal zij speerpunten voor Venlo pogen
te formuleren.
Een vijftal thema’s staan in werkwinkels centraal:
1. Ontwikkelingen rond kinderen in armoede en de resultaten van het Kindpakket in
Venlo.
2. De voortgang en resultaten in schuldhulpverlening.
3. De introductie van het project Weefkracht om sociaal isolement te helpen
doorbreken.
4. Een focus op het omvangrijke probleem van laaggeletterdheid in de regio Venlo.
5. De begeleiding van de groep statushouders.
De werkwinkels hebben als doel puntige resultaten m.b.t. de verschillende thema’s te
helpen genereren alsook te sturen op (nieuwe vormen van) praktische samenwerking.
De werkconferentie is voor alle doelgroepen, vrijwilligers en professionals bedoeld. In het
bijzonder worden ook instellingen uitgenodigd die specifiek met doelgroepen te maken
hebben.
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2. PROGRAMMA VAN DE DAG
12.30 uur

Inloop met koffie en thee

13.00 uur

Opening door dagvoorzitter Bep Holla

13.10 uur

Korte introductie / ontwikkeling Bindkracht

13.30 uur

Lezing door Kristel Driessens, docente aan de Hogeschool van Antwerpen en
heeft met verschillende basisgroepen het begrip ‘bindkracht’ gemunt.
In september 2013 was zij te gast bij de eerste armoedeconferentie in Venlo
waar de beweging Bindkracht Venlo feitelijk een aanvang heeft genomen. Zij
zal deze keer op de ontwikkeling van armoede focussen, hoe in het werkveld
daarmee wordt omgegaan en hoe je kunt kijken naar plaatselijke
ontwikkelingen zoals in Venlo

14.15 uur

Mogelijkheid tot vragen/verheldering

14.45 uur

Pauze

15.15 uur

1e ronde Werkwinkels:
1. Kind en Armoede;
2. Armoede en Sociaal Isolement: Meedoen;
3. Schulden en Schuldhulpverlening;
4. Laaggeletterdheid en armoede, een dubbel taboe;
5. Statushouders; zorgen om, zorgen van

15.40 uur

2e ronde Werkwinkels

16.30 uur

Samenvatting werkwinkels / Kristel Driessens

17.15 uur

Sluiting / Informeel treffen.
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3. OPENING

Door Bep Holla, dagvoorzitter en lid van de stuurgroep Bindkracht.

Welkom allen. Welkom op deze alweer derde werkconferentie van Bindkracht.
Vandaag staat hier een gehavende dagvoorzitter voor U. Maar ik heb het geluk dat dit
overgaat.
Vandaag zijn we hier bij elkaar voor mensen uit onze samenleving waarvoor de armoede
misschien nooit overgaat.
En ook al hebben we in de afgelopen jaren, sinds 2013, veel bereikt, we zijn er nog lang niet,
nog steeds niet, we hebben helaas steeds meer Bindkracht nodig.
De samenleving verandert in een hoog tempo en daardoor wordt er de laatste tijd veel
gesproken over verbinden.
Wat gaat er dan mis in onze samenleving?
Wie heeft daar last van en wat kunnen wij daaraan doen?
Waarom is verbinding in de samenleving juist nu noodzakelijk?
Vooroordelen voeden ons wantrouwen en verlammen onze gesprekken, waardoor we vaker
botsen en elkaar minder weten te raken. Als we verder willen, dan moeten we ons veel
beter realiseren waarom zoveel mensen zich vaak steeds minder thuis voelen in Nederland,
in Venlo.
Waarom steeds meer mensen in de armoede zich terugtrekken. Uit angst voor harde
woorden, harde oordelen.
Daarom heeft deze conferentie de titel: Armoede, maak het bespreekbaar!!
Het is een menselijke behoefte om je ergens thuis te voelen en gehoord te worden. Erbij te
horen!
Daarvoor staat Bindkracht! Bindkracht is vooral een manier van kijken: niet veroordelend
wat er niet is, maar leren zien wat er wel is en deze kwaliteiten leren zien, samenbrengen en
helpen organiseren. Om zo aan onze burgers in armoede, eenzaamheid en uitsluiting een
helpende hand te bieden.
Wij hebben Mevrouw Kristel Driessens van de Hogeschool Antwerpen uitgenodigd om ons
straks te vertellen over het principe van Bindkracht en de beelden die ontstaan rondom
Bindkracht. Zij stond vier jaar geleden aan de wieg van onze beweging in Venlo. Zij zal ons
straks meenemen in de verdere ontwikkeling van de beweging Bindkracht.
We starten deze middag met een korte introductie over de ontwikkeling van Bindkracht
door Piet Linders en Hub van den Bosch.
Daarna zal Mevrouw Kristel Driessens ons bijpraten over de internationale ontwikkeling
binnen Bindkracht in relatie tot de ontwikkeling van Venlo Bindkracht en de toekomst van
Bindkracht.
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4. KORTE ONTWIKKELING BINDKRACHT
Door Hub van den Bosch en Piet Linders, leden van Stuurgroep Bindkracht
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5. INLEIDING

Door Kristel Driessens

Goedemiddag. Ik wil de organisatoren alvast hartelijk danken voor de mooie uitnodiging.
4 jaar geleden startten jullie met Bindkracht in het lokale beleid in Venlo. Ik bracht toen een
lezing over de basisvisie van Bind-Kracht in Vlaanderen, waardoor jullie je sterk lieten
inspireren. Vandaag blikken we vanuit 2017 terug en vooruit, naar Bind-Kracht in Vlaanderen
en in Venlo. Waar staan we vandaag? Wat hebben we bereikt? Waar zijn we fier op? En wat
zijn onze uitdagingen voor morgen?

Ruim 10 jaar geleden startten we met Bind-Kracht
-omdat verschillende beleidsdocumenten, waaronder de toenmalige beleidsnota’s
aangaven dat de hulpverlening voor mensen in armoede hoge drempels heeft en
dat ze zich er vaak niet begrepen voelen.
-Omdat op lezingen die Tine, ik en Koen gaven naar aanleiding van de
wetenschappelijke inzichten uit ons onderzoek, telkens opnieuw bleek hoe
machteloos hulpverleners zich kunnen voelen in een hulpverleningsrelatie met
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mensen in armoede. Hulp die niet altijd helpt, ondanks alle goede bedoelingen van
geëngageerde hulpverleners, dat was de paradox, het spanningsveld en de
mismatch waar we op wilden werken, met alle betrokkenen samen.
-Omdat we vanuit een structurele visie op armoede, wilden aangeven wat een kluwen
van uitsluitingen op verschillende levensdomeinen, een langdurig overleven in
armoede met het zelfbeeld van mensen en jongeren doet. We wilden inzichten in
de leefwereld van mensen in armoede delen, evenals hun beleving van de
hulpverlening.
-Omdat we een bijdrage wilden leveren aan de kwaliteitsverbetering van de
hulpverlening aan of de begeleiding van mensen in armoede.
-Omdat we een visie op armoede en armoedebestrijding willen aanreiken, gekoppeld
aan een krachtgerichte basishouding en aan methoden voor krachtgericht en
verbindend werken.
-Omdat we hulpverleners willen overtuigen van de effectiviteit van een krachtgerichte
kijk en verbindend werken in het streven naar empowerment. Ook in tijden van
verzakelijking en bureaucratisering, in tijden waarin de problemen van cliënten
steeds complexer worden en de caseload groter, in tijden waar de druk op
resultaatgericht werken steeds groter wordt, in tijden waarin armoede en sociale
ongelijkheid weer toenemen, willen wij aantonen dat deze aanpak leidt tot
duurzame resultaten.
-Omdat we willen focussen op die zaken waar het echt toe doet, vooral voor mensen
in armoede zelf als voor hulpverleners en vrijwilligers. We vertrekken vaak waar
mensen vast geraken en zoeken dan samen naar lichtpuntjes en vuurmomenten
om toch weer verder te kunnen.

Wat is dan de eigenheid van Bind-Kracht.
Via actie-onderzoek, coaching en vorming op maat trachten we onze visie op armoede en
armoedebestrijding en onze werkwijzen samen uit te bouwen, verder te verfijnen en te
ontwikkelen en in organisaties te verankeren. We ontwikkelen kennis in co-creatie met het
werkveld. We zijn voortdurend op zoek naar goede praktijken, die we analyseren en mee
willen uitdragen. We gaan samen met geëngageerde hulpverleners en cliënten op zoek naar
wat werkt. De theoretische inzichten van Bind-Kracht zijn daarbij vaak niet nieuw. We
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brengen een aantal kaders samen in een uitgesproken visie en we geven taal aan wat
hulpverleners en cliënten bezighoudt.
Dat vertalen we naar vormingen voor kleine groepjes, waar er vertrokken wordt van de
vragen waarmee de cursisten komen, waar dialoog met coaches centraal staat om hun
leefwereld, handelen en beslissingen inzichtelijk te kunnen maken, waar er opnieuw
gereflecteerd wordt over je referentiekader, over je visie op armoede, over je houding in
concrete casussen, over het niet-weten en niet begrijpen van maatschappelijke
kwetsbaarheid, over het zoeken naar verbinding en een weg naar duurzame verandering.
Daar willen wij het in de vorming over hebben op basis van een krachtgerichte kijk, samen
met de mensen waar het omgaat, kwetsbare mensen die kunnen vertellen vanuit een
cliëntperspectief.
Wat we ontwikkelen via onderzoek en in vormingen willen we ook steeds delen met een
ruimer publiek. Dat doen we via onze jaarlijkse studiedag en de publicatie van boeken en
artikels.

Naast de typische basisvormingen van Bind-Kracht ontwikkelden we op vraag van en in
samenwerking met organisaties, professoren, wetenschappers en overheden nieuwe
inhouden en nieuwe vormingen, gedreven door maatschappelijke evoluties en vragen van
opdrachtgevers. Bind-Kracht wordt inhoudelijk rijker van deze vormen van co-creatie. Enige
maar zeer belangrijke voorwaarde is dat we trouw blijven aan onze visie en de krachtgerichte
bril centraal blijven stellen.
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En zo kreeg ons organisch gegroeid project steeds meer structuur en vorm. We kregen een
ankerpunt, een vast secretariaat op de Karel de Grote Hogeschool, structurele financiering
van de Vlaamse overheid. En na 5 jaar werking en een sterke groei van de ploeg, beslisten we
dat het tijd werd op een visie en missie op papier te zetten. Samen dachten we na over de
wortels van Bind-Kracht. Wat zijn de fundamenten van Bind-Kracht die we nooit mogen
verliezen en die we in elk project moeten uitdragen? We formuleerden ze als volgt: BindKracht vertrekt vanuit gevoelens van onmacht, pijn en verontwaardiging omwille van het
onrecht dat armoede is. Bind-Kracht hanteert een krachtgerichte kijk en focust op
veelbelovende initiatieven. Eigenheid is de verwevenheid van theorie en praktijk, de
combinatie van perspectieven die elkaar versterken. Participatief Werken, steeds in dialoog.
Actiegerichtheid met ruimte voor reflectie en herbronning. Dat zijn de 6 wortels die we in
onze visie en missie uitwerkten. Met de groei van Bind-Kracht kwam ook de vraag naar meer
duidelijke afspraken. Samen hebben we een charter voor Bind-Krachtmedewerkers
opgesteld, waarin beschreven staat wat we van elkaar mogen verwachten. Elke medewerker
ondertekende een charter, samen met de algemeen directeur. Daarmee werden alle coaches
ook vrijwilligers van de Karel de Grote Hogeschool beschermd door een vrijwilligerscontract
dat op maat van Bind-Kracht is opgemaakt.
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En waar we ook heel fier op zijn, zijn de recente ontwikkelingen in de basisopleiding. In een
eerste fase ontwikkelden we didactisch materiaal voor docenten: beklijvende filmpjes die bij
de boeken van Bind-Kracht in lessen gebruikt kunnen worden. Maar daarnaast konden we
ook experimenteren met de inzet van ervaringsdeskundigen in een gans
vak/opleidingsonderdeel in de opleidingen van sociaal werk en ortho. Beklijvende lessen met
sterke leereffecten, die studenten zeer positief evalueerden. We kregen er zelfs een prijs
voor Excellent Onderwijs voor. En momenteel gaan we voor de internationalisering van dit
model. Via een transnationaal ESF-project zoeken we naar draagvlak voor dit didactisch
model in Vlaanderen en Europa.

We presenteren ons werk in internationale conferenties en op hogescholen, steeds samen
met ervaringsdeskundige medewerkers.
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Veel acties, veel zichtbaarheid…. Maar toch zijn we er nog niet. Armoede is vandaag nog
steeds prominent aanwezig in onze samenleving. In het hedendaagse maatschappelijke
discours steekt bovendien de individualisering van de armoede terug sterker de kop op. De
hulp- en dienstverlening worden steeds voorwaardelijker, wat toenemende druk en zelfs
schade kan berokkenen aan de meest kwetsbaren. Met de nadruk op individuele
verantwoordelijkheid geraken de structurele oorzaken van maatschappelijke kwetsbaarheid
uit de aandacht en krijgt een deficit-blik (een focus op problemen en tekorten) te vaak de
bovenhand op een krachtgerichte kijk die aanwezige competenties en geleverde
inspanningen (h)erkennen.
In deze tijdsgeest is het meer dan ooit belangrijk dat Bind-Kracht de basis van goede
hulpverlening blijft uitdragen: krachtgericht, verbindend en dialoog gestuurd. Dialoog tussen
mensen uit diverse leefwerelden, ontmoeting van mens tot mens, in gesprek gaan over
uitsluitingsmechanismen, racisme en discriminatie met mensen die het dagdagelijks ervaren,
dat wil Bind-Kracht faciliteren. Via onderzoek en vorming verder inzichten opbouwen, laten
ervaren wat armoede en kwetsbaarheid voor mensen betekenen en met hen doen, mee
zoeken naar alternatieven, naar passende mogelijkheden en kansen op integratie, naar
voorwaarden voor een menswaardige, kwaliteitsvolle en niet stigmatiserende dienst- en
hulpverlening, daar wil Bind-Kracht trekker in blijven.
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Onze eigenheid daarbij is de krachtgerichte kijk. We focussen op de krachten en talenten van
mede-burgers (ook van de meest kwetsbaren), van organisaties en wijken. We focussen op
structuren en maatschappelijke uitsluitingsmechanismen. Dat hebben Bind-Kracht in
Vlaanderen en Venlo zeker gemeen. We werken aan structurele verandering omdat we
armoede zien als een gevolg van een complex samenspel van factoren op micro-, meso- en
macovlak.

Congruent aan onze visie op armoede pag. 18

4 jaar geleden presenteerde ik hier het krachtenmodel van Rapp & Gotcha.
Ik zie dat jullie dit in Venlo ook in verschillende beleidsacties proberen vorm te geven.

Wat zie ik in Venlo via Bindkracht evolueren. Ik zie Bindkracht hier als een beweging van
onderuit met een focus op het bundelen van krachten. En dat vindt zijn neerslag in
beleidsteksten op het lokale niveau. In het nieuwe armoedebeleidsplan van de gemeente
lees ik als uitgangspunten. Er is ook aandacht voor het leefwereldperspectief vanuit de
inzichten: “Armoede wordt doorgegeven aan de volgende generatie”. “Doorbreek het
schaamtegevoel”. Zelfde doelgroep, andere manier van kijken”. En daarin blijven we redelijk
uniek. Op het internationale forum waar men ook deskundigen inzet, vertrekt men al te vaak
van dat deficit-denken en de probleemgerichte kijk. Ze focussen op drugsverslaafden,
psychiatrische patiënten en ex-gedetineerden, … en houden mensen gevangen in hun
etiketten. Wij vertrekken vanuit uitsluitingsmechanismen en een kijk op armoede.
In de Venlose armoedebestrijding staat daarom ook samenwerking centraal. Jullie noemen
het co-creatie met het middenveld en integraal werken is daarbij onontbeerlijk want zo
stellen jullie ‘armoede is meer dan een financieel probleem’ en hebben ook aandacht voor
toegang tot sport en cultuur en voor de strijd tegen sociaal isolement.
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Deze uitgangspunten worden vervolgens geoperationaliseerd in concrete speerpunten,
waarvoor ook concrete actieplannen geschreven worden. Waar jullie het verst lijken in te
staan: is de ontwikkeling van het kindpakket. Wat ik daarin vanuit een Bindkrachtvisie
apprecieer is:
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De voorbije 10 jaar hebben we Bind-Kracht in het Vlaamse welzijnsland op de kaart gezet als
een krachtgerichte, verbindende en dialoog gestuurde benadering in de hulpverlening aan
mensen in armoede. In het werkveld en in vele opleidingen zijn de Bind-Krachtinhouden en
aanpak ondertussen gekend. We konden tal van hulpverleners en vrijwilligers uitdagen en
een hart onder de riem steken, en vele organisaties begeleiden bij reflectie, evaluatie of
herbronning van hun aanpak.
Maar het werk is niet af. Niet in Vlaanderen en niet in Venlo.
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Een derde pijler is de bijdrage die we kunnen leveren aan een kwaliteitsvolle
vermaatschappelijking van de zorg. Naast de blijvende noodzaak van professionele
ondersteuning, ontspruiten in tijden van crisis en groeiende noden tal van
vrijwilligersinitiatieven. Niet alleen actieve senioren, maar ook veel studenten,
maatschappelijk kwetsbare mensen of vluchtelingen dienen zich aan om als actieve, solidaire
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burgers mee de handen uit de mouwen te steken bij voedselbedelingscentra, sociale
kruideniers, in buddywerkingen, bij welzijnsschakels of in vele zelforganisaties. Op tal van
plekken zien we de ontwikkeling van basisschakels, die mensen groeikansen bieden. We
voelen ook daar de nood aan ondersteuning, supervisie en visievorming. Graag willen we
ingaan op deze uitdaging en zoeken naar bijkomende middelen om ook vrijwilligers en
zelforganisaties inhoudelijk en methodisch op een kwaliteitsvolle en krachtgerichte manier te
ondersteunen.

Tenslotte is Bind-Kracht ook inhoudelijk niet af. Investeren in onderzoek, visie- en
methodiekontwikkeling blijft cruciaal in een snel veranderende omgeving. De eigenheid van
Bind-Kracht ligt daarbij in de combinatie van een structurele kijk op maatschappelijke
uitsluitingsprocessen, met aandacht voor psychologische mechanismen, voor kwetsuren en
krachten in het leven van mensen in armoede.
Deze twee sporen willen we ook zichtbaar houden in onze vormingen. We gaan niet mee in
het psychologiseren van armoede of het pedagogisch verklaren van kinderarmoede in al of
niet verdoken schuld- en deficitmodellen. Uitgangspunt bij Bind-Kracht blijft om vanuit een
structurele visie op armoede, op verschillende niveaus aan armoedebestrijding te werken, in
dialoog met de betrokkenen. Dat vraagt ook om samenwerking met partnerorganisaties die
de signaalfunctie nog sterker uitdragen. Laat ons ook de visie en het denken van Bind-Kracht
verbinden met deze inspanningen, om de signalen nog sterker te onderbouwen.
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Daarnaast blijft het inzetten op organisatorisch empowerment voor ons in onderzoek een
belangrijk aandachtspunt. Het onderzoek naar Bind-Kracht in OCMW’s en de zoektocht naar
ethisch verantwoorde manieren van empowermentmeting, versterkend voor de praktijk zijn
daar voorbeelden van. We willen er ook samen met leidinggevenden over verder reflecteren,
in vormingsprogramma’s of in een lerend netwerk. We zoeken hoe we dit samen met
partners kunnen verderzetten en verruimen.

Kortom, Bind-Kracht houdt het volgende decennium de vinger aan de pols, met een
geëngageerde en deskundige groep professionals en vrijwilligers. We willen in deze woelige
maatschappelijke tijden vanuit een krachtgerichte visie professionals, vrijwilligers en
organisaties die met zeer kwetsbare mensen op weg gaan blijven ondersteunen. Zo
proberen we ook morgen een bijdrage te leveren aan een rechtvaardige en solidaire
samenleving, die iedereen een menswaardig en kwaliteitsvol leven garandeert met kansen
op maat tot maatschappelijke integratie.
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6.WERKWINKEL KIND EN ARMOEDE
De ideeën/ opmerkingen en acties die als input gegeven werden tijdens de twee subgroepen
zijn als volgt in te delen:
N.a.v. de speelgoedkast:
• Speelgoedkast in Huizen van de wijk, bejaardentehuizen, ziekenhuis, moskee,
supermarkten, in de bibliotheek
Bereiken van kinderen in armoede:
• Via jeugdverenigingen, scouting, jong Nederland
• Kinderen van gescheiden ouders. Maak een “scheidingspakket” om ouders te
ondersteunen, schulden te voorkomen en kinderen te ontlasten
Voorkomen van armoede:
• Bewust maken van geld besteden in het basisonderwijs en financiële opvoeding in
het voortgezet onderwijs
• Bewust maken van de leerkrachten in het basisonderwijs hoe respectvol om te gaan
met verschillen tussen kinderen en financiële mogelijkheden. Hiervoor in gesprek
gaan op school/ groep
• Sociale dienst en belastingdienst veroorzaken schulden door hun beleid/keuzes. Dit
zou aangekaart en aangepakt moeten worden.
• Goede alternatieven voor de dure schoolreizen meer bekend maken (Bijvoorbeeld:
project film maken) en promoten dat scholen leuke alternatieven bieden.
Maatschappelijk bespreekbaar maken:
• Kom inspreken in de gemeenteraad van Venlo: Deze oproep geldt voor mensen die
werken met gezinnen in armoede en de mensen in armoede zelf.
• Mag het allemaal minder duur?
• Gebruik afvalmateriaal of natuurlijke producten als speelgoed. Dat hoeft niets te
kosten
Kleine en fijne acties
• Kleding doorgeven
• Kledingruil organiseren
• Straatspeeldag organiseren
• Zelf een speelgoedkast initiëren in Boulevard Hazekamp
• Mee gaan naar een gesprek met schooldirecteuren om armoede bespreekbaar te
maken
• Kinderen aanmelden voor Sinterklaasactie zodat kinderen in armoede ook eens wat
nieuws krijgen
• Elkaar kennen
• Via wijkplatform vanvenlo.nl of hetdorp.nl (voor Blerick) spullen aanbieden of vragen
voor gezinnen in armoede.
Meld je aan bij steungezin.nl
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7. WERKWINKEL ARMOEDE EN SOCIAAL ISOLEMENT: MEEDOEN
Onderstaand verslag geeft de activiteit weer die Carien Lalieu (stichting ’t Groenewold) en
Antoine Driessen (werkgroep Meedoen) samen hebben verzorgd tijdens de werkconferentie
van Bindkracht gehouden op 10 oktober 2017 in de Bantuin in Venlo
Aan beide uitvoeringen van de werkwinkel weefkracht nemen ruim twintig mensen deel. Bij
het begin houdt Carien een inspirerend betoog over sociaal isolement. Het komt meer voor
dan we denken en het verdient aangepakt te worden. Eraan werken kan best door
initiatieven die vanaf de basis worden aangedragen, niet van bovenaf opgelegd. Zo kan de
samenleving zelf weven aan een krachtig draagvlak om sociaal isolement te doorbreken of
zelfs te voorkomen.
Vandaag proberen we dit concreet voor te stellen.
Deelnemers staan in een kring en er is een flinke bol lint. De bol gooien we over naar elkaar
terwijl de werper een zelfgekozen trefwoord roept inzake sociaal isolement en de aanpak
daarvan.
Antoine schrijft alle genoemde trefwoorden op een bal.
Gaandeweg ontstaat in het midden een steeds sterker vlak van geweven draden. Dat vlak is
tenslotte zo sterk dat het de hele bal vol trefwoorden dragen kan.
Deze werkvorm is in twee groepen uitgevoerd en levert de volgende trefwoorden op:
Ballon 1
-Er zijn
-Begrip
-Aanspreekbaar zijn
-Samenspraak
-Oog hebben voor...
-Attent
-Eerlijkheid
-Vriendelijkheid
-Alertheid
-Ander ontdekken
-Persoonlijkheid
-Vasthouden
-Aandacht
-Zelfwaardering
-Verbinding
-Hulp bieden
-Waardering
-Respect
-Zelfregie
-Verlangen
-Menselijkheid
-Kansen
-Zorgen
-Vragen
-Voldoening

Ballon 2:
-Menselijke maat
-Eigen belang
-Verlangen erbij te horen
-Aandacht
-Vertrouwen
-Betrokkenheid
-Waar het de moeite waard is
-Actieve deelname
-Ik doe al zoveel
-Vasthouden
-Interesse
-Toegankelijkheid
-Samenwerking
-Ouderen
-Gastvrijheid
-Uit isolement halen
-Lol en plezier
-Meedoen met kinderen in de buurt
-Betrokkenheid
-Ervoor zijn
-Meer open staan
-Menselijke maat

Tijdens de uitvoering van deze werkvorm springt opvallend verschil naar voren.
De eerste groep houdt zich aan de instructie en voert het spel exact uit.
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De tweede groep blijkt al snel kritischer; stelt vragen over de inhoud en wil meer vrijheid in
de werkvorm en zo uitbreiden.
Ze beoordelen graag elkaars kreten; vragen waar nodig toelichting en trekken soms aan de
weefdraad of laten die juist wat meer vieren. Zo geven ze het geweven draagvlak in het
midden meer flexibiliteit. Het blijkt dat daardoor de kracht van deze expressieve werkvorm
nog beter naar boven komt.
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8. WERKWINKEL SCHULDEN EN SCHULDHULPVERLENING
Werkwinkel ‘schuldhulpverlening’ ‘SAMEN WERKEN IN DE KETEN’.
In de Werkwinkel ‘Schuldhulpverlening’ is gewerkt met casuïstiek. Deze werd geleid door
Christienne Thijssen, beleidsadviseur Schuldhulpverlening gemeente Venlo.
Centraal stond om aan de hand van casuïstiek te kijken wat de deelnemende organisaties
vanuit hun deskundigheid zouden kunnen bijdragen aan de casus die besproken werd. Wat
kan hun specifieke bijdrage zijn om de persoon of personen in de casus die besproken werd
goede ondersteuning te bieden en wanneer werk je samen en verwijs je door.
De casussen die besproken zijn staan op de bijgevoegde presentatie. Het ging niet om de
casus op zich maar veel meer om de samenwerking en welke weg(en) bewandelen we en
hoe gaan we te werk.
Uit de twee Werkwinkels kwam het volgende naar voren:
1:
MOTIVATIE
Als mensen zich melden bij welke organisatie dan ook met een hulpvraag dan is dat een
teken dat ze gemotiveerd zijn iets aan de problemen te willen doen. Motivatie is belangrijk
wil je iets samen bereiken. Dan hebben ze in feite de eerste stap gezet over hun
schaamte/taboe heen
2:
VERTROUWEN OPBOUWEN
Bouwen aan vertrouwen is belangrijk. Daarom is de benadering in een eerste contact
belangrijk. Geef mensen de gelegenheid hun verhaal te vertellen door een luisterend oor te
zijn/ bieden. Wat ook vertrouwen wekt is als er snel iets gedaan of opgelost wordt dat op
dat moment erg nijpend is.
3
ZORG DAT JE ALLES GOED IN BEELD HEBT
Soms krijg je een deel van het verhaal in een eerste gesprek boven. Belangrijk is dat je het
grote geheel in beeld krijgt alvorens je stappen gaat zetten omdat als je de verkeerde
stappen zet, kan dat nadelige gevolgen hebben achteraf.
Als in het gesprek blijkt dat er sprake is van schulden of betalingsachterstanden, verwijs de
cliënt dan door naar de afdeling Schuldhulpverlening. Er wordt dan direct een afspraak
gemaakt met een klantadviseur die het gehele beeld in kaart brengt en aan de hand daarvan
een advies geeft over welke hulp (eventueel) nodig is.
Als de cliënt het moeilijk vindt om contact op te nemen, bel dan samen met de cliënt of
neem zelf contact op. Doe dit wel ALTIJD met instemming van de klant.
Als je denkt alles in beeld te hebben overweeg dan:
- Zijn er behalve de schulden nog andere problemen?
- Is doorverwijzing naar andere hulpverleners wenselijk?
- Zijn er partners in de keten om mee samen deze casus aan te gaan?
4:
IMAGO
Vaak is er bepaalde beeldvorming in het spel en spelen er vooroordelen richting
hulpverleningsorganisaties. Als partner in de keten is het belangrijk dat je weet hebt van wat
ketenpartners, professionele of vrijwillige, doen. Zo kun je bij doorverwijzing vooroordelen
wegnemen en mensen beter ondersteunen en toe leiden naar voor hen de beste weg en
organisatie.
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5:
VINDBAARHEID ORGANISATIES
Het blijkt nog steeds een probleem elkaar te vinden. Weet dat er een site is van Bindkracht
waar veel informatie op te vinden is van partners in de keten van Schuldhulpverlening
waarbij ook staat wat een organisatie wel of niet doet, bereikbaarheid, eventuele kosten e.d.
Zorg in ieder geval dat jouw organisatie vermeld staat op de website van Bindkracht.
6:
FONDSEN
In de Werkwinkel kwamen ook de fondsen langs zoals Stichting Leergeld, het Sport- en
Cultuurfonds en de geld-terug-regeling.
Weet hoe deze fondsen werken maar ook wat hun voorwaarden zijn en hoe je mensen naar
de fondsen kunt toe leiden.
Zorg ook dat je weet hebt van de diverse fondsen die er zijn en verdiep je erin alvorens je
mensen ernaar toe leidt.
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9.WERKWINKEL LAAGELETTERDHEID EN ARMOEDE, EEN DUBBEL TABOE
Door: Aleida Berghorst (aleida@lezenenschrijven.nl)
Inleiding
Geletterdheid omvat het kunnen toepassen in het dagelijks leven en in werksituaties van:
luisteren, spreken, schrijven, digitale vaardigheden en rekenen.
Nederland telt 2,5 miljoen laaggeletterden, dat kost de maatschappij 1 miljard euro per jaar.
In Venlo is meer dan de 16%+ van de beroepsbevolking laaggeletterd. 19% van de
laaggeletterden leeft minimaal een jaar onder de armoedegrens. 6,2% procent van de
laaggeletterden leeft langdurig in armoede.
Laaggeletterdheid ligt in Venlo heel hoog, dat komt doordat de Venlose economie vooral
draait op sectoren waar laaggeletterden relatief veel voorkomt: Agrarische sector, logistieke
sector, horeca, bouw, productiewerk en schoonmaak.
Praten over armoede is moeilijk, maar we weten uit onderzoek dat praten over moeite
hebben met lezen en schrijven ook heel moeilijk is. Daarom spreken we over een dubbel
taboe.
Risicogroepen van mensen die te maken hebben met laaggeletterdheid en schulden: 65+,
mannen, alleenstaanden, mensen met een inkomen lager dan 900 euro.
Laaggeletterde schuldenaren vinden schulden vaker normaal/onvermijdelijk. Zijn minder
bereid om concessie te doen, omgeving biedt minder steun en is vaker niet op de hoogte van
problemen en hebben een lage zelfregie.
Stelling 1: Laaggeletterden kom ik in mijn werkveld niet tegen
Eigenlijk is iedereen het met elkaar eens dat ze laaggeletterden tegen komen in het
werkveld. Een aannemer geeft een voorbeeld van personeelsleden die formulieren mee naar
huis nemen.
Iemand geeft aan dat hij bij de FNV mogelijk ook wel veel mensen tegenkomt die in ieder
geval moeite hebben met digitale vaardigheden. Mensen zijn heel creatief in het verbergen
van het feit dat ze een taalprobleem hebben.
Mensen vragen soms continu uitleg over dezelfde soort brieven. Mensen kunnen vaak ook
niet terugkoppelen wat je net verteld hebt.
Er is een verschil tussen niet kunnen en niet willen leren. Daarover is niet iedereen het eens.
Schaamte is een groot probleem als het gaat om het aanpakken van laaggeletterden. We zijn
toch allemaal naar school gegaan, waarom kan de een dan wel lezen en schrijven en waarom
kan de ander het niet.
We kunnen concluderen dat we laaggeletterden overal tegenkomen. Het is bijvoorbeeld niet
zo dat laaggeletterden niet op sociale media zitten. Laaggeletterdheid is ook niet hetzelfde
als analfabetisme.
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Stelling 2: Onze dienstverlening is voor iedereen heel toegankelijk georganiseerd
Iedereen is het erover eens, dat dat vaak niet het geval is. Dienstverlening is te vaak digitaal.
Brieven zijn te moeilijk. Het algemene nummer van de gemeente is ook echt niet
toegankelijk genoeg.
Huis van de Wijk verbeterd de toegankelijkheid wel, maar toch wordt opgemerkt dat het
moeilijk is om bijvoorbeeld te ontdekken wanneer de huizen van de wijk open is.
Maatschappelijk werk is niet toegankelijk genoeg.
Seniorenpakket is niet toegankelijk. Je krijgt een boek van meer dan 100 pagina’s tekst.
Mensen worden daar geen wijs uit en mensen met een taalprobleem al helemaal niet.
Menselijke maat is het allerbelangrijkst. Als jij je niet lekker voelt, als je in de put zit of als je
ergens mee zit, dan wil je graag met een mens praten voor hulp. Als de menselijke maat
verdwijnt, dan verdwijnen mensen met schulden en ook laaggeletterden van de radar,
totdat het probleem escaleert en de problemen veel groter worden.
Folders voor de doelgroep bevatten te vaak te veel tekst. Schrijven voor de doelgroep is heel
moeilijk, omdat je als professional op een andere manier denkt.
Wij weten andere beroepsgroepen nog niet te vinden, laat staan dat mensen in de
doelgroep ons weten te vinden.
Speerpunten
•

•
•

•
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Belangrijk om te blijven investeren in het herkennen van laaggeletterdheid bij
hulpverleners en maatschappelijke organisaties zodat het verband tussen
laaggeletterdheid en armoede doorbroken kan worden;
Organisaties moeten investeren in het toegankelijk maken van de dienstverlening.
Informatie naar cliënten toe moet gemakkelijker geformuleerd worden en mensen
hebben een aanspreekpunt nodig voor vragen;
Toegankelijkheid van de gemeentelijke organisatie moet verbeterd worden. Brieven
en producten van de gemeenten moeten in heldere taal geschreven worden.
Dienstverlening moet niet alleen digitaal beschikbaar zijn en het telefoonnummer
moet klantvriendelijker worden;
Menselijke maat moet blijven in de maatschappelijke/gemeentelijke dienstverlening.
Zonder de menselijke maat verdwijnen mensen met schulden en ook laaggeletterden
van het toneel. De problemen worden daardoor groter en het oplossen van
problemen worden moeilijker en duurder.
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10.WERKWINKEL STATUSHOUDERS; ZORGEN VAN, ZORGEN OM
Uitkomsten Werkwinkel:
- I&A: bekend maken met voorzieningen
- Meld- en adviespunt bij de gemeente: wijk overstijgend.
- Meer contacten met adviesorganen en cliëntenraad
- Petitie maken om meer aandacht te vragen en oplossingen
- Belangenorganisatie erbij betrekken
- Ontmoetingen organiseren: activiteiten opzetten
- Statushouders beter informeren (ook in de eigen taal)
- Meer tijd geven de taal en de cultuur te leren
- Bekendheid sociale instellingen en voorzieningen vergroten
- Begeleiding door Wel.Kom en Vluchtelingenwerk is te kort, zou langer dan een
jaar moeten zijn.
- Mensen leren omgaan met de bureaucratie
- Part-time werken is beter omdat er dan ook tijd is voor inburgering
- Gemeente moet aansluiten bij het taalniveau
- Zorg voor een vaste contactpersoon of werkcoach: vertrouwensrelatie opbouwen
en de vertrouwensrelatie gaat dan ook niet verloren
- Stimuleer mensen en sluit aan bij de capaciteiten i.p.v. demotiveren en bang
maken
- Meer tijd en ruimte voor ontmoetingen

pag. 41

11. FORUMDISCUSSIE EN AFSLUITING

Lied “Printebook”
door Mirjam Alders

De zón zal schiene gaon
En seringe bleuiend staon
En ut kind zal zinge doon
Kiékend in ut printebook
De waereld rónd um haer
Is zoë laeg en dreuvig weer
Maar de kiék dae hae creëert
Wuurt moeier door ut printebook
Hae teikent in, gedachte
Groëte veugel
Met sterke vleugels
Die hoëg naor de hemel gaon
De bloom die ieuwig bleuit
En de zië die ónvermeuid
De getieje euverduit
De maon schittert in zien printebook
Hae teikent in, gedachte
Groëte veugel
Met sterke vleugels
Op waeg naor de hórizón
Hae mak ein koreveld
En ein heldere ster die velt
In deze waereld gen geweld
Det steit neet in zien printebook.
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12. DEELNEMERSLIJST WERK AAN DE WINKEL
Instantie / Organisatie
Maatsch. Werk Wel.Kom
Workshopleider nr. 5
Mozaiek bewindvoeringen
Stuurgroep Bindkracht
GGD, gezondheidsmakelaar Blerick
Voorzitter seniorenplatform Venlo
Coördinator platform Sociale Zekerheid Venlo e.o.
Workshopleider nr. 1
Voedselbank Venlo
Jongerenkerk / stuurgroep Binkracht
Antares, medewerker Incasso
Diaken Prot. Kerk Venlo
Blariacumcollege, schoolmaatschappelijk werk
Workshopleider nr. 4
B.O.S.
Gemeente Venlo
vrijwilliger parochie Venlo-Oost
Comunicarte
Voedselbank Venlo
Workshopleider nr. 2
Jeugdwerk
Welkom, bewonersondersteuner
Zorg advies en regelhulp
Bewindvoerder
Cliëntenraad
Gemeente Venlo
Mantelzorger
Vincent van Gogh
Basisschool Passepartout Tegelen
Consulent Jeugdsport- en Jeugdcultuurfonds Venlo
Vincent van Gogh
Jongerenkerk
Mozaiek bewindvoeringen
Wijkoverleg 't Ven
Gemeente Venlo, afd. Samen Werken en Leven
Blariacumcollege, schoolmaatschappelijk werk
SOB
Stuurgroep Bindkracht
Informatie en Advies Venlo-Noord
Cliëntenraad / stuurgroep Bindkracht
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I&A de Egelantier
Bibliotheek Venlo
Beleidsmedewerker laaggeletterdheid
Gemeente Venlo / Veiligheidshuis
secr. Seniorenplatform Venlo
Plangroep Venlo coördinator
Diaken parochie Reuver
Victor Fonds
Stuurgroep Bindkracht
Wijk Vastenavondkamp
Schuldhulpmaatje
Pastoor H.Nicolaas- en H. Michaëlparochie
Synthese
Workshopleider nr. 2
Stuurgroep Bindkracht
Bezoeker Aandachtcentrum
Bezoeker Aandachtcentrum
Bewindvoerder
Zorg en budget
Gemeente Venlo, afd. Samen Werken en Leven
B.O.S.
Schuldhulpmaatje
Raadslid
Cadanz, fin. zorgverlener en bewindvoering
Basisschool Passepartout Tegelen
B.O.S.
Financiële zorg
Schuldhulpmaatje
Bewindvoerder
Achterbanvertegenwoordiger Seniorenorganisatie
Schuldhulpmaatje
Plusschuldhulp
Synthese
Begel. Informatie & Advies Huizen van de Wijk
Venlo
Pastoor-emeritus
Wonen Limburg
Antares, medewerker Incasso
KBO Hegelsom
Stichting Wel.kom, begel. Informatie en Advies
Arcen, Velden, Lomm, Noord
Cadanz, fin. zorgverlener en bewindvoering
Balans Bewindvoering
Wel.Kom
Wel.Kom
Protestantse gemeente Venlo
Protestantse gemeente Venlo
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MEE
Coördinator Jongeren Service Punt Venlo
Solidariteitsmaaltijdgroep
Solidariteitsmaaltijdgroep JK
Solidariteitsmaaltijd JK
Vincent van Gogh
I&A de Egelantier
Gemeente Venlo, afd. Samen Werken en Leven
Stuurgroep Bindkracht
Aandachtcentrum 't Groenewold
Info & Advies Blerick
Synthese, bewonersondersteuner Venlo-Noord
SOB
Leger des Heils / stuurgroep Bindkracht
Werkgroep Aandachtcentrum
Plangroep Venlo coördinator
Werkgroep Kind en Armoede
Mozaiek bewindvoeringen
Bewindvoerder
Stuurgroep Bindkracht
Stuurgroep Bindkracht
Stichting steungezin Venlo
Platform Sociale Zekerheid Venlo
Vicevoorzitter BOS
Door in plus
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Voor contact:
Stuurgroep Bindkracht
p/a ’t Groenewold
Begijnengang 17
5911 JL Venlo
077-3546689
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