
Stelling 2. Alleen geld maakt gelukkig / je kan alleen gelukkig zijn met geld 

 In Nederland is geld een basisbehoefte. Het is noodzakelijk om rekeningen te 
kunnen betalen, eten te kopen e. d.  Zonder geld heb je geen huis enz.  Je 
hebt in Nederland een adres nodig. 

 Geld helpt om je leven op te bouwen en om bepaalde verworvenheden  te 
krijgen. 

 Geld is niet de enige voorwaarde om gelukkig te zijn,  geestelijke rust is meer 
waard dan geld. 

 Op vakantie gaan is niet echt noodzakelijk. 
 Je hebt een Nederlands pasport nodig, dan komt het geld naar je toe. Al ben 

je laaggeletterd. 

 Als je in armoede leeft probeert ‘men’ je een negatief zelfbeeld aan te praten. 
Je moet trachten jezelf altijd hoog te achten en je gezondheid in acht te 
nemen.  

 Het is uitzonderlijk om  met een laag IQ zonder geld geluk te hebben.  
 

Hoe definieer je geluk?  Geluk is een gevoel. Het is een gevoel dat niets zegt over 
geld, maar over het moment. Een moment dat je nergens anders zou willen zijn dan 
daar op die plek op dat moment. Geluk zegt iets over het samenzijn met iemand, 
geliefden, vrienden, kinderen.  
Het grootste geluk is als je met eigen creativiteit je eigen leven vorm kan geven. 
 

 Er moet een centraal incassobureau komen naar Zweeds model. In Nederland 
bestaat een industrie rondom mensen met schulden. De schulden worden al 
maar hoger en daarna volgt er kostbare hulpverlening.  
De aanmaningen die incassobureaus versturen moeten eerst gescreend 
worden om valse aanmaningen te voorkomen.   

 
Stelling 3. Betere klantbejegening helpt mensen beter uit de schulden te komen. 

 Een vriendelijke bejegening kost niets extra. 
 De druk om te presteren in kort tijdsbestek wordt steeds erger. De mens 

wordt zo langzamerhand ‘Homo Economicus’. 

 Binnen wetten en economie in het land zijn grote verschillen in uitvoering en 
aanpak te zien. Denk aan wetsvoorstel uit Zierikzee. 

 Het regiem kan mild in uitvoering zijn, je hoeft mensen in armoede niet 
onvriendelijk te bejegenen. 

 Door de Rotterdam Wet wordt er gedaan aan ‘uitkering shoppen’ in de 
randgemeenten.  

 Alles draait om geld. Als ambtenaar een milde aanpak heeft, wordt deze in de 
praktijk altijd wel door een teamchef boven zich teruggefloten . Er moet 
simpelweg meer geld komen. 

 De nu gebezigde maatregelen nemen volledig de ruimte voor ‘op de langere 
termijn’ weg en vallen op de lange termijn veel duurder uit.  

 Heb je contact met politici / politieke partij? Stap op ze af en spreek ze aan.   
 De toekomstige generatie moet, als het niet door ouders gefinancierd kan 

worden, een lening afsluiten om te kunnen studeren. Zo creëer je een 
generatie die start met hoge schulden en armoede. Vooral jongeren zitten in 
de schulden. Er bestaat angst onder jongeren om grote schulden te krijgen, 
daardoor nemen velen van hen de beslissing om niet verder te studeren.  



 Bij ZoZaWe dient men zelf met bewijslast te komen. Ook als er van hun kant 
fouten gemaakt zijn.  

 Uit onderzoek naar schaarste is gebleken dat de resultaten voortkomend uit 
huidige strenge bejegening langere en intensieve begeleiding op alle 
levensdomeinen vergt. Het stap voor stap loslaten, het meer eigen baas 
mogen zijn en werken met beloning i.p.v. straffen geeft meer opbrengst.  

 ‘Men’ moet stoppen met de benadering van ‘Hoe kon je nu zo dom zijn’. 
 Voor mensen waar protocollen niet bij passen werkt ‘eigen fantasie gebruiken’ 

meestal niet.  

 Gekeken moet worden hoe op een ludieke fantasievolle wijze de ’de politiek’ 
ingegaan kan worden. 

 Veel mensen  in Nederland zijn zich helemaal niet bewust van wat er rondom 
het thema armoede en schaarste afspeelt. We moeten nadenken hoe we de 
komende concrete voorbeelden en signalen kunnen verzamelen en daarmee 
de mensen met de neus op de feiten drukken. Feiten en voorbeelden moeten 
door de bron verspreid worden., want de media gaan niet ‘zomaar’ iets 
verspreiden ( moet nieuwswaarde hebben). 

 Mensen met een beperking die bijstand krijgen moeten realistisch benaderd 
worden. 

 De rekenkamer houdt een onderzoek naar de effectiviteit van het 
armoedebeleid, maar is momenteel te druk bezig met het onderzoek zelf. 

 De uitkeringen komen te kort, maar de mensen durven niet in opstand te 
komen vanwege angst voor represailles. Men wil escalaties en kortingen na 
ruzie met bijv. klantmanagers voorkomen. Men is simpelweg lamgeslagen.  
Mede hierdoor ontbreek de actiebereidheid. Toch levert actie voeren over het 
algemeen resultaat op, dus op de barricades!!  
Hier hebben we RoSa! voor nodig  

 
Stelling 4. Armoede moet verkocht worden aan de andere kant. 

 We moeten een manier zien te vinden om armoede zichtbaar te maken / hoe 
we armoede ‘verkopen’. 

 Er zijn in Nederland genoeg rijke mensen die niet weten waar ze hun geld 
moeten laten. 

 De multinationals zijn de grootste lobbyisten om de armoede in stand te 
houden. 

 Kerken zijn ook grote armoede propagandisten. Denk bijvoorbeeld aan de 
uitspraak ‘Wie niet werkt zal niet eten’’.  

 Armoede wordt normaal gevonden. 
 Armoede wordt momenteel gekaapt. Wat we willen is een samenwerking 

zonder zieligheidverhalen. 

 Door robotisering en digitalisering raken steeds meer mensen hun baan kwijt. 
Laat mensen dan zinvolle dingen doen, uit eigen kracht.  

 
We moeten één vuist maken en op ludieke eigenwijze aangeven dat het zo niet 
langer kan!! Samen worden we groot, samen pakken we de problemen aan.   


