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AANDACHT 
  
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). 

Hier hebben we RoSa! voor nodig en andere organisaties die dit ook uitdragen 

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  

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

Meer burgerlijke ongehoorzaamheid actie’s. 

Verhalen over armoede verder brengen (bijvoorbeeld het verhaal van Ahmed), naar de Rotary, etc. 
(ervaringsverhalen naar buiten brengen) en gaan samenwerken 

Armoedegroepen subsidie geven vanuit gemeenten, structureel 

 

ACTIE 
 
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!!  

 

BASISINKOMEN 
 

Rechtvaardig basisinkomen. 

Er moet meer geëxperimenteerd worden met vormen van bijstand c.q. basisinkomen binnen de 
Participatiewet. Nu mogen maar 25 gemeenten m.b.t. deze vormen experimenteren. 
Een goed individueel gegarandeerd basisinkomen voor iedereen. Dan kunnen we stoppen met de 
enorme zware machine van de sociale voorzieningen. 

Is een basisinkomen (FNV-voorstel) een aanzet om armoede terug te dringen?? 

Invoering onvoorwaardelijk basisinkomen. 

Een basisinkomen onvoorwaardelijk,individueel, universeel, voldoende 

 

BELASTINGEN 
 

Inkomen tot € 70.000 lager belasten en boven € 70.000 exponentieel hoger belasten 

Belastingdruk verschuiven van arbeid naar gebruik van grondstoffen 

 

BUDGETTEREN 
 

Mensen van jongs af leren niet meer uit te geven dan er aan middelen zijn 

Maak budgetteren onderdeel van lessen in het onderwijs. 
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BUREAUCRATIE 
 
De nu gebezigde maatregelen nemen volledig de ruimte voor ‘op de langere termijn’ weg en vallen 
op de lange termijn veel duurder uit.  
De rekenkamer houdt een onderzoek naar de effectiviteit van het armoedebeleid, maar is 
momenteel te druk bezig met het onderzoek zelf. 
De sociale voorzieningen makkelijker maken om te vragen en te ontvangen. Duidelijke regels en 
simpele regelingen. 
Consistentie in gemeentebeleid, voorbeeld sluiten wijkcentrum, later projectonderzoek 
eenzaamheid ouderen. 

Eenvoudige formulieren en eenvoudige woorden voor iedereen 

Oplossen van de wachttijden (en de belemmeringen) bij de schuldhulpverlening het belangrijkst (zie 
als voorbeeld wat Amsterdam en Utrecht doen) 

 

BANEN 
 

Verdringing van arbeidsplaatsen door gedwongen vrijwilligerswerk 

De langdurig bijstandsgerechtigden in Nederland bestaan uit ouderen boven de 50 jaar en (ex) zzp-
ers die niet meer aan de bak komen. 
Van arm naar rijker, naar een echte baan is ook goed voor de gezondheid, het is echt meedoen en 
kostenbesparend. 

Betere bescherming van flexwerk, bijvoorbeeld door het ondersteunen van sociale ondernemingen 

Werk bieden aan laaggeschoolden 

 

EIGENWAARDE 
 
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.  

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

Mensen leren meer dingen samen te doen, leren dat andere niet-materiële waarden belangrijk zijn 
om de maatschappij vorm te geven. 

Mensen leren onafhankelijk te denken. 

Bijstandsgezinnen moeten ook naar de schouwburg kunnen, voor ontwikkeling van kinderen. 

 

GELD 
 

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. 

Op vakantie gaan is niet echt noodzakelijk. 

Je hebt een Nederlands paspoort nodig, dan komt het geld naar je toe.  

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

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. 

Stop de inflatiespiraal. 

Belast de inzet van robots, 
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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. 

 

ONDERSTEUNING 
 
Inzichtelijk maken van de 18% onder de armoedegrens om vervolgens coaches in te kunnen zetten 
om er bovenuit te komen. 
Helpen bij het vergroten van vaardigheden (zoals lezen, schrijven, rekenen (geld) en digitale 
vaardigheden) om mensen financieel zelfredzamer en langdurig inzetbaar te maken (daar waar 
nodig is!!). 
Er is een groot verband tussen o.a. laaggeletterdheid en het hebben van schulden en het leven in 
armoede. 
Organisaties (gemeente, schuldeisers) helpen in het begrijpelijk maken van brieven, formulieren 
etc. 
Het is de verplichting van gemeente en overheid om de informatie van voorzieningen bekend te 
maken bij de mensen – een sterke publiciteit over sociale voorzieningen. 
Middel: net zoals plattelandsdokters in Azië, zouden vertegenwoordigers van de open 
communicatie in contact moeten treden met de ander. 

Bestrijding van armoede met voedselbonnen 

Voedselbank en ondersteuning voedselbankenen 

Informatie over hulpverlening bij armoede 

Adopteer een armoe gezin en niet alleen naar Afrika wijzen. 

Betere begeleiding en scholing van het sociale werkers 

 

ONDERWIJS 
 
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.  

Verstrekking van leermiddelen bij voortgezet onderwijs, laptop of kleine hulpmiddelen. 

Herkeuring na verloop van tijd van mensen die afgekeurd zijn voor vwo. 

Onderwijs goedkoper of gratis 

 

POLITIEK 
 

Heb je contact met politici / politieke partij? Stap op ze af en spreek ze aan.   

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

Niet meer VVD, PVV, CDA of PvdA stemmen ;-) 

Verander het verhaal: nu wordt gezegd dat succes een gevolg is van goed karakter en hard werken. 
En wordt gezegd dat armoede het gevolg is van slecht karakter en wangedrag. Maar eigenlijk is 
succes gevolg van waar wiegje stond en armoede is een gevolg van pech.  
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RECHTSONGELIJKHEID 
 
Binnen wetten en economie in het land zijn grote verschillen in uitvoering en aanpak te zien. Denk 
aan wetsvoorstel uit Zierikzee. 

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

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

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

Niet alleen van de arme kant bekijken maar bijvoorbeeld de Balkenende norm afdwingen en ook 
naar Europa brengen. 

Rem op externe verdiensten. 

Pak belastingontwijking en ontduiking aan. 

Overheidsbeleid wat recht doet aan artikel 25 van de universele verklaring van de rechten van de 
mens 

Meer onderzoek naar de fraude aan de bovenkant 

 
RESPECT 
 

Betere klantbejegening helpt mensen beter uit de schulden te komen. 

Een vriendelijke bejegening kost niets extra. 

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

 ‘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.  

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

Armoede wordt momenteel gekaapt. Wat we willen is een samenwerking zonder 
zieligheidverhalen. 
Het is noodzakelijk daadwerkelijk met iedereen te communiceren met oprechte aandacht en de 
intentie het beter te maken voor de ander. 

Communicatie, oprechte aandacht aan de ander, open staan voor uitwisseling. 

Oprechte betrokkenheid in de communicatie doet gevoelens van schuld, schaamte, tekortschieten 
bij de arme wegnemen of minderen, omdat de hulpvraag oprecht gedeeld kan worden en 
erkenning ontvangen. 

De vertegenwoordigers scholen diverse leefgebieden, aansluitend aan de leefwereld van anderen. 

 

SCHULDEN 
 
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.   

Actiever beleid tegen huurschuld. 

Aan pak van (malafide) deurwaarders. 

Shoppen en schuldenbusiness tegengaan. 

Zorgverzekeraars moeten stoppen met de boeteregelingen 

Overheid is de grootste speler om mensen in de schuld te krijgen en te houden. 

Verbreden van het platform van beleidsmakers, schuldeisers en onderwijs om te werken aan 
systeemverandering (bijvoorbeeld rentepercentages van schulden). 

Oplossen van de wachttijden bij schuldhulpverlening. 

Informatie als je al in de schulden zit 
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Informatie om niet in de schulden te raken 

Zorg dat aankopen niet meer op afbetalingen kunnen. 

 

SOCIALE INSLUITING 
 

Meer bijeenkomsten organiseren over diverse culturen 

Sociale controle vanuit buurtbewoners 

Meer begeleiding van onder andere nieuwkomers en ouderen 

Weg van de uitsluiting van normale dingen 

Ontmoeting met respect!! 

 

 

STRESS 
 
De druk om te presteren in kort tijdsbestek wordt steeds erger. De mens wordt zo langzamerhand 
‘Homo Economicus’. 
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.  

 

VRIJWILLIGERSWERK 
 

Mensen die vrijwilligerswerk (moeten) doen moeten zich ook kunnen ontwikkelen 

Verstrekking middelen voor vrijwilligerswerk 

Vergoeding onkosten vrijwilligerswerk 

Deskundige begeleiding van vrijwilligerswerk 

Vluchtelingen stimuleren (en goedkeuring geven) om vrijwilligerswerk te doen 

 

WEGKIJKEN 

Armoede wordt normaal gevonden. 

 

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

Aandacht voor werkende armen en de spookjongeren die buiten iedere registratie vallen. 

Flextatie! Moet verboden worden. 

Meer werkervaringsplaatsen. 

Verstrekking van werkschoenen en dergelijke voor mensen niet in vaste dienst. 

 

WOONLASTEN 
 

Stop de overdrachtsregeling van woningcorporaties. 

Stop de huurverhoging, bouw meer betaalbare woningen. 

Tegengaan van gentrificatie, het speelt bevolkingsgroepen ten elkaar uit en ontwricht hele wijken. 

Woonlasten omlaag 

 


