
Arm in arm. Samen pakken we armoede aan.  
Verslag Stadsbrede bijeenkomst over armoede – op zoek naar nieuwe inzichten en verbindingen 
 
Op dinsdag 14 april 2015 vond er in en rondom de raadzaal van de gemeente Maastricht een 
drukbezochte bijeenkomst over armoede plaats. De aanpak van de groeiende armoede in Maastricht 
is een van de speerpunten van de huidige coalitie. Om op lokaal niveau tot een effectieve en 
innovatieve benadering te komen, organiseerde de raad samen met het college deze bijeenkomst. 
 
Waarom deze bijeenkomst? 
Een onverwacht groot aantal belangstellenden, rond de 130, was naar Mosae Forum gekomen. Het 
deelnemersveld was breed samengesteld; van professionals en vertegenwoordigers van 
burgerinitiatieven en vrijwilligersorganisaties tot individuele ervaringsdeskundigen. 
Wethouder André Willems ging bij de opening in op de doelen van deze bijeenkomst: 
  

 input krijgen van burgers, vrijwilligersinitiatieven, hulporganisaties, fondsen en professionals 
voor de innovatie van het armoedebeleid 

 bestaande verbindingen in beeld krijgen en nieuwe inhoud geven; Zodat mensen en 
organisaties na de brede bijeenkomst verder met elkaar aan de slag willen.  

 nieuwe netwerkcontacten leggen voor de aanpak van armoede: we moeten elkaar leren 
kennen en weten te vinden. Om krachten te bundelen en kennis uit te wisselen. 

 
Tijd voor interactie 
Hoe wilde de organisatie deze doelen bereiken? Dat gebeurde op een uitnodigende, verbindende en 
vernieuwende manier. Deelnemers deden met veel energie en betrokkenheid mee aan interactieve 
workshops. Er  waren vier workshops die ieder hun eigen werkvorm kenden:  
 

1. ‘Zicht op ons netwerk’; speeddaten 
2. ‘Voorkomen is beter dan genezen’; inventarisatie workshop 
3. ‘Samen zetten we de schouders er onder’; discussie via binnenring/buitenring 
4. ‘Op eigen benen staan’; Lagerhuisdiscussie   

 
In alle workshops en tijdens de pauze was er gelegenheid voor discussie en uitwisseling van ideeën, 
visies, kennis en contactgegevens. Daarbij werd niet alleen naar de professionele organisaties en het 
maatschappelijke middenveld geluisterd; ook burgers en ervaringsdeskundigen kregen ruimte om mee 
te praten, mee te denken en mee te discussiëren. Daarnaast konden deelnemers via post-its op grote 
panelen feedback achterlaten over het programma en het vervolgproces. En in de pauze was er soep 
en brood van het LEFteam. 
 
Op eigen benen staan: niet altijd vanzelfsprekend 
Armoede raakt ons allemaal. En toch blijft het moeilijk om een oplossing te vinden. Het is echter niet 
alleen een financieel vraagstuk, maar een complex verschijnsel van meerdere factoren zoals inkomen, 
maatschappelijke participatie, opleidingsniveau, gezondheid, zelfredzaamheid en woon- of 
leefomgeving. Samenleving, organisaties en gemeente bieden veel regelingen en diensten. En er zijn 
veel initiatieven, in wijken en buurten. Maar mensen weten het aanbod niet altijd te vinden. Of het is te 
ingewikkeld om iets (aan) te vragen.  
 
Feit: voorkomen is beter dan genezen 
Aan het einde van de bijeenkomst stond de wethouder er nog even bij stil. De realiteit is dat er 
kinderen in Maastricht zijn die soms geen boterhammen van hun ouders meekrijgen naar school. Niet 
omdat ze verwaarloosd worden, maar omdat er eenvoudigweg geen geld voor brood is.   
De komende tijd zijn er nog meer bijeenkomsten te verwachten. Op 4 juni vindt er voor colleges van 
B&W, beleidsambtenaren, bestuurders van professionele organisaties, onderwijs en voor initiatieven 
en organisaties die zich bezighouden met kinderen in armoede, een regionale bijeenkomst plaats. 
Verder wordt er een bijeenkomst gepland waarin politieke bestuurders van gedachten zullen wisselen 
met Prof T. Schut, bijzonder hoogleraar filantropie en sociale innovatie aan de Universiteit van 
Maastricht. In het najaar organiseert de stichting Samen Voor Betrokken Ondernemen, samen met de 
gemeente, een Maatschappelijk Ondernemen Diner. De komende maanden staan nog in het teken 
van inventariseren. Nog dit jaar krijgt de Maastrichtse gemeenteraad een plan van aanpak 
armoedebestrijding voorgelegd, waarin het zwaartepunt ligt op het voorkomen van armoede en met 
name de schuldenproblematiek. 



We doen het samen  
Door samen de schouders er onder te zetten en maatschappelijke betrokkenheid aan te boren, 
kunnen we een sterkere impuls geven aan het voorkomen en bestrijden van armoede. Hierbij is de 
gemeente één van de partijen. Het is een samenspel van meerdere maatschappelijke partners, 
variërend van hulpinstanties en individuele burgers tot bedrijfsleven en professionals. De 
bevlogenheid, betrokkenheid en het enthousiasme dat bij de deelnemers van deze eerste bijeenkomst 
de boventoon voerde geeft hier alle vertrouwen toe. Dat geeft de burger moed! 
 
 


