
Presentatie aan Plenair Overlegorgaan EVI panels 

Van themagroep 4: Werk, Inkomen en Armoede 

Door Dirk van Beek 

 

Datum en locatie thema overleg 

 21 april 2015, Keerhoes, Cadier en Keer  

 

Aanwezigen 

Dirk van Beek, CIMM Maastricht en Platform Samen uit de Armoede 

Els Damsma, WAO/WIA groep Eijsden-Margraten 

Cleo de Moor, Jongerenraad Maastricht 

Huup Peters, WMO Raad Maastricht en Platform Samen uit de Armoede 

Car Schins, WSW Raad Heuvelland 

Koos Steeneveld, Adviesraad Ondersteuning en Participatie Eijsden-Margraten 

Margo Weber, WMO Raad Valkenburg 

Hashim Zeid, CIMM Maastricht 

 

 

Bevindingen 

 

1. Ervaren 

1.1 Continue bezuinigingen leiden niet alleen tot aantasting van werkgelegenheid en 

inkomen maar nog erger: vertrouwen 

1.2 Overheid beseft onvoldoende dat er +/- 2 miljoen mensen zijn die geestelijk minder 

bekwaam zijn en meer moeite hebben met bijvoorbeeld technologische ontwikkelingen in 

de maatschappij. Daarnaast dat er 1,2 miljoen mensen die gestrest/getraumatiseerd zijn 

door verlies van werk en inkomen   

1.3 Toename in afstand tussen overheid en de burger( zie 1.1). Overheid ziet burger steeds 

vaker als onbekwaam of wetsovertreder tot tegendeel is bewezen. Overheid moet meer 



vertrouwen hebben in de burger, vooral die om hulp/financiële steun vraagt. Uit onderzoek 

blijkt da slechts 2-3% de boel flest, waarom moet 97/98% daarvan de dupe worden?   

1.4 Werk en inkomen staan niet alleen maar zijn nauw verbonden met lichamelijke en 

geestelijke gezondheid en levensvreugde 

 

2. Verbeteren 

2.1 Niet alleen meer maar ook beter/gerichter investeren aan de voorkant: tegen       

werkloosheid en armoede 

2.2 Onnodige bureaucratie verminderen en doolhof aan wetten en regels vereenvoudigen 

2.3 Meer begrip van overheid en organisaties voor afwijkend(e) gedrag en situaties 

      Mensen zijn wel gelijkwaardig maar niet gelijk > meer maatwerk en zorgvuldigheid nodig 

2.4 Betreffende burger (nog) meer en beter informeren c.q. behulpzaam zijn  

2.5 Communicatie van overheid naar burger in geval van werkloosheid en bijstand 

menswaardiger maken> vooraf duidelijke en rechtvaardige regels i.p.v. achteraf dure en 

onnodige controle  

2.6 Aanpak leeftijdsdiscriminatie naar ouderen zowel als jongeren: 

hoger/afschaf/tijdsduurverkorting minimum jeugdloon en meer controle op 

leeftijdsdiscriminatie bij ouderen 

2.7 De verantwoording van de overheid als werkgever voor ouderen/allochtonen/minder 

bekwamen?! Hoe is de lokale situatie?  

2.8 Oppassen voor polarisatie tussen groepen burgers> bezitters tegen niet/minder bezitters 

van werk/inkomen/middelen/kennis> begin met educatie op scholen 

2.9 Meten is weten. Goede aanpak is alleen mogelijk als er heel gericht kan worden 

opgetreden omdat er data zijn die goed geanalyseerd zijn. Wie is werkloos/zit in de bijstand 

en waarom? Mannen/ vrouwen, jong/oud, allochtoon/ autochtoon etc.    

 

3. Innoveren 

3.1 Gezien structurele maatschappelijke ontwikkelingen (minder werkgelegenheid, 

versoepeling ontslagrecht en meer flexibilisering van werk en dus betaald werk als middel 

van bestaan) is er een geheel andere kijk op werk en inkomen nodig. Dat vereist niet anders 

denken maar volledig omdenken met de mens en menswaardigheid in het centrum en niet 

als afgeleide.   

3.2 Invoering algeheel en onvoorwaardelijk basisinkomen 



3.3 Vrijwilligerswerk en participeren niet alleen maatschappelijk maar ook economisch gaan 

waarderen 

3.4 Veel meer proactief optreden door stellen van minder regels en bieden van meer 

mogelijkheden om werkervaring op te doen: wat kan/wil/motiveert de burger  

3.5 Omdenken in belastingsysteem: minder op arbeid en meer op winst en vermogen 

3.6 Omdenken in wijze van arbeid> meer ontzag en beloning voor handenarbeid 

3.7 Cursussen psychologie voor ambtenaren die in contact staan met (gestreste) burgers 

3.8 Instellen van beroepsschrijvers die correspondentie behandelen van minder bekwame 

burgers 

 

 

Samenvatting/Advies 

1. Meer inlevingsvermogen en vertrouwen in werkloze en bijstander 

2. Armoede hoort niet en hoeft niet! 

3. Nieuwe tijd en ontwikkelingen vereist vernieuwend “omdenken”            

i.p.v. het bestaande systeem iets aanpassen 

4. Meer pro actief optreden overheden (lokaal en landelijk) 


