
ro
n

do
m

De Groningse gemeenten Veendam en Pekela leiden bijstandsgerechtigden op tot erva-
ringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting. Zij kunnen de kloof overbruggen tus-

sen burger en professional. ‘We zien dat mensen weer contacten aangaan en participeren.’
TEKST: JOLANDA VAN DEN BRAAK, BEELD: NATIONALE BEELDBANK

GEZOCHT: 
ARMOEDE-ERVARING

 I
n de provincie Groningen groeit bijna 
de helft van de kinderen op in een 
achterstandswijk; Groningen loopt 
op kop in Nederland. De gemeente 
Veendam overtreft dat gemiddelde 

(60 procent) en Pekela spant de kroon met 
90 procent van de kinderen. “Opgroeien 
in een achterstandswijk betekent meestal 
opgroeien in armoede”, vertelt Hans de 
Vroome. Hij is beleidsadviseur van de Een-
heid Sociaal (voorheen Werk en Inkomen) 
van Veendam en Pekela. In 2007 sloten 
beide gemeenten een armoedepact met 
zo’n vijftig maatschappelijke organisaties. 
Maar alle goede bedoelingen en inspan-

ningen ten spijt, tot meer dan het blussen 
van brandjes kwam het niet. “Vooral de 
armoede die generatie op generatie wordt 
‘doorgegeven’, is heel erg moeilijk te 
bestrijden.”

BLINDE VLEK 
Armoede is niet alleen een kwestie van te 
weinig geld. Er kleeft een enorm stigma 
aan. Mensen schamen zich, worden niet 
voor vol aangezien en trekken zich terug of 
verzetten zich, waardoor zij niet de onder-
steuning krijgen waar zij recht op hebben. 
“De professional kan het niet alleen”, zegt 
De Vroome. “De consulent is gefocust op 
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re-integratie, de vader of moeder zonder 
geld kan alleen maar denken aan brood op 
de plank.”
Een paar jaar geleden hoorde De Vroome 
hoe succesvol de inzet van ervaringsdes-
kundigen in Vlaanderen is. “Wij hebben 
contact gezocht met onze Vlaamse col-
lega’s en kennisgemaakt met De Link, de 
organisatie die de opleiding en methodiek 
coördineert. Het idee van de opgeleide 
ervaringsdeskundige – iemand die zelf is 
opgegroeid in armoede – als missing link 
tussen de burger en de professional van de 
gemeente sprak ons enorm aan. Want ook 
al denken we als professionals dat we over 
de nodige kennis en ervaring beschikken, 
we hebben wel degelijk blinde vlekken.”  
Heidi van der Laan is een van de eerste er-
varingsdeskundigen in armoede en sociale 
uitsluiting in Nederland. Sinds april heeft 
zij met nog twee anderen een contract bij 
welzijnsorganisatie de Badde, betaald door 
de gemeenten Veendam en Pekela. “Ik ben 
opgegroeid in armoede en op mijn zestien-
de uit huis gegaan. Ik had allerlei baantjes 
om mezelf en later mijn gezin te onderhou-
den. Omdat mijn man ook altijd armoede 
heeft gekend, hadden we geen back-up. 
Toen hij zijn baan verloor en aan de drank 
raakte, werd de situatie onhoudbaar. Toen 
de zoveelste deurwaarder aanklopte, was de 
emmer vol. Ik wil een goede toekomst voor 
onze drie kinderen.” 
Na haar scheiding kwam Van der Laan 
in de bijstand. “Ik vertelde mijn consu-
lent steeds dat ik graag een opleiding 
wilde volgen, maar dat kon niet; ik moest 
beschikbaar zijn voor werk. Toch bleef ik – 
gelukkig maar – op die opleiding hameren. 
Daardoor ben ik gevraagd voor de opleiding 
tot ervaringsdeskundige.”
Het was een pittig traject, vertelt ze. “In 
België duurt de opleiding vier jaar, wij 
zijn in negen maanden klaargestoomd. Ik 
vond het lastig om voortdurend met mijn 
verleden geconfronteerd te worden, maar 
ik begrijp nu veel beter hoe dat in elkaar 
steekt en hoe het mijn gedrag beïnvloed 

heeft. Met dat begrip kan ik anderen hel-
pen. Daarnaast hebben we vaardigheden 
geleerd zoals gesprekstechnieken en kennis 
opgedaan over het sociaal domein.”

DOORBREKEN
De ervaringsdeskundigen werken in 
tandems. Samen met een consulent van 
de gemeente brengt Van der Laan huis-
bezoeken en ontvangt ze cliënten in het 
buurtcentrum. “Zij vertellen hun verhaal 
makkelijker aan mij dan aan de consulent. 
De meesten hebben al snel door dat ik het-
zelfde heb meegemaakt. Dat zet de deur op 
een kier, waar die voor de consulent vaak 
gesloten blijft.” 
Van der Laan heeft aan een half woord 
genoeg. “Als ik zie dat iemand de gordijnen 
overdag dicht houdt en opspringt zodra er 
een auto langsrijdt, dan weet ik: die is bang 
voor deurwaarders. Die voorkennis maakt 
het mogelijk erover te praten en door te 
vragen. Vervolgens kan ik de consulent uit-
leggen waarom cliënten zich zo gedragen. 
En dat het geen zin heeft om een gesprek 
te beginnen met vragen als ‘Waarom ben 
je niet komen opdagen?’ of ‘Waarom heb je 
niet gesolliciteerd?’. Consulenten moeten 
leren welke impact armoede heeft. De 
meesten staan daar open voor.” 
Van der Laan laat mensen de struikelblok-
ken zien die zij zelf gecreëerd hebben, 
bijvoorbeeld door zich van de buitenwereld 
af te sluiten. “Ik ga ook weleens naar de 
kringloopwinkel om een fi ets voor iemand 
te regelen, maar mijn voornaamste taak is 
om mensen stap voor stap anders te leren 
denken.” 
Als het aan De Vroome ligt nemen maat-
schappelijke organisaties, scholen, de po-
litie, kredietbanken en woningcorporaties 

straks ook ervaringsdeskundigen in dienst. 
“Het eff ect is heel groot. Mensen gaan weer 
participeren, leggen nieuwe contacten, 
verzorgen hun tuin weer. De ervaringsdes-
kundigen lossen de armoede niet op, maar 
helpen de sociale uitsluiting te doorbreken. 
Daar begint het mee.” 
In december 2014 zijn tien bijstands-
gerechtigden gestart aan de tweejarige 
opleiding tot ervaringsdeskundige aan ROC 
Noorderpoort. Van der Laan helpt de lessen 
voorbereiden, staat af en toe voor de klas en 
geeft workshops en lezingen. “Ik wist niet 
dat ik het in me had. Ik hoop dat ik dit nog 
heel lang kan blijven doen en gun anderen 
die zijn opgegroeid in armoede ook zo’n 
kans.”

   Meer informatie? 
Wilma Kuiper: 06 -17 07 29 90 of 
wilma.kuiper@stimulansz.nl. 

Bekijk ook de video Armoede 
in de uitverkoop op YouTube.  

‘ Consulenten moeten 
leren welke impact 
armoede heeft’

WAARDEVOLLE 
DIENSTVERLENING
“Professionals snappen niet altijd wat armoede 
werkelijk betekent”, zegt Wilma Kuiper, adviseur 
bij Stimulansz. Samen met collega Jetske de 
Jong maakt zij zich sterk voor de in Nederland 
nieuwe functie van ervaringsdeskundige in 
armoede en sociale uitsluiting. “Vanuit CliP, de 
stichting voor cliëntenparticipatie die in 2013 is 
ondergebracht bij Stimulansz, hadden we zitting 
in de landelijke stuurgroep. Deze taak is overge-
nomen door de Sociale Alliantie, een samenwer-
kingsverband tegen armoede van vakbeweging, 
kerken, humanisten en uitkeringsgerechtigden. 
Samen proberen we de opleiding en inzet van 
ervaringsdeskundigen in Nederland meer body 
te geven en streven we landelijke binding na. 
Opgeleide ervaringsdeskundigen dragen bij 
aan het welbevinden van mensen in armoede. 
Gemeenten hebben volop reden deze aanvulling 
op hun dienstverlening te overwegen.”  

Wilma Kuiper, 
adviseur Stimulansz
Wilma Kuiper, 
adviseur Stimulansz
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