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Wassenaar of het Veen?

Samen aan de slag!
In het Veenkoloniale gebied leven ongeveer 14.000 gezinnen in armoede,
vaak generatie op generatie. In het gebied groeien zo’n 7000 kinderen op
in een gezin dat langdurig arm is.
Tijdens het succesvolle congres over ‘Overerfbare Armoede’ op 25 septem
ber 2017 is de Alliantie van Kracht gepresenteerd. De Alliantiepartners willen
samen kansen zien en pakken als het gaat om het voorkomen, verminderen
en verzachten van de gevolgen van overerfbare armoede in de Veenkoloniën.
De Alliantie van Kracht is een netwerk van gemeenten en maatschappelijke
organisaties. Zij ondersteunen, net als de provincies Groningen en Drenthe,
het initiatief en vormen het draagvlak voor het RUG onderzoek naar aard en
omvang en effectieve interventies. Het verbindend element tussen de partners
van de Alliantie van Kracht is het structureel aanbieden van handvatten aan
haar medewerkers, zodat zij de mensen die in armoede leven nog beter kunnen
ondersteunen.
Niemand is eigenaar van de Alliantie van Kracht, wij gaan samen op zoek naar
wat werkt! In deze eerste nieuwsbrief leest u meer over de activiteiten.
Johan Brongers, initiatiefnemer van de Alliantie van Kracht

Het was half een grapje. Toen mij in
een interview werd gevraagd wat de
volgende stap in mijn loopbaan zou zijn,
zei ik: “ik word in ieder geval niet de
burgemeester van Wassenaar”. Daar
mee bedoelde ik dat de volgende stap in
mijn carrière zou passen in het rijtje van
eerdere werkplaatsen als Delfzijl, Pekela,
Veendam, en de Veenkoloniën. Ik werd
burgemeester van Emmen. Dat was dus
een logische stap (grappig detail: ik werd
in Gieten opgevolgd door de burge
meester van Wassenaar) .
In die functie werd ik al snel benaderd
met de vraag of ik wat wilde betekenen
voor de Alliantie van Kracht. De Alliantie
van Kracht zou moeten gaan om nieuwe
vormen van de aanpak van armoede.
Onderzoek, leerkringen en ontmoetin
gen om meer grip te krijgen op dit ingrij
pende probleem. Een interessante club
van betrokken experts en ervaringsdes
kundigen heeft aangegeven hier wat in
te willen betekenen.
De eerste indrukken zijn positief. Na
het flitsende openingscongres zijn de
leerkringen van start gegaan. Ook is
de aanzet gegeven tot een meerjarig
onderzoek naar de mechanismen die
ervoor zorgen dat de armoede in de
Veenkoloniën een intergenerationeel
karakter heeft. We weten wel zo’n beetje
waar armoede zich voordoet. Maar hoe
manifesteert deze zich? En hoe komt
dat er een schijnbare ‘erfelijke’ compo
nent in zit, waardoor families jaren in
de armoede zitten. En is er vanuit die
ingrijpende analyse ook een richting te
vinden om de armoede structureel te
verbeteren.
Kortom, werk aan de winkel voor een
Emmer burgemeester, die het groot
ste deel van zijn werkzame leven in de
Veenkoloniën aan de slag is. Ik roep
iedereen op zich aan te sluiten bij deze
Alliantie. Onze mensen op het Veen
verdienen het.
Eric van Oosterhout,
voorzitter Alliantie van Kracht

beleidsmakers. In Nederland, en speciﬁek de Veenkoloniën, is dit nog nauwelijks onderzocht. De eerste vraag i
in welke mate dat nog steeds zo is. Zijn er bepaalde deelgebieden zijn waar het zich concentreert? Me
microdata van het Centraal Bureau van de Sta9s9ek is in kaart gebracht waar nog rela9ef veel jongeren leven in
langdurige armoede en of hun ouders ook moesten rondkomen van een laag inkomen. Deze resultaten zijn
gepresenteerd binnen de Allian9e van Kracht tegen armoede. Onderstaande aMeelding geeN een eerste indruk

Armoede door generaties,
onderzoek over tijd en ruimte
Elke vorm van armoede kent
een begin, maar voor veel
families komt er nooit een
eind aan. Hoe komt het dat
armoede in het ene gezin niet
wordt doorgegeven aan een
volgende generatie, terwijl
dat in andere gezinnen wel
gebeurt? Dat is de basis van
het onderzoek dat vanuit de
Rijksuniversiteit Groningen
uitgevoerd wordt voor
de Alliantie van Kracht.
Het doorbreken van inter
generationele armoede blijkt
moeilijk te zijn voor g ezinnen,
professionals en beleidsmakers.
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de Alliantie van Kracht.
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Leerkring overerfbare armoede
Het netwerk Alliantie van Kracht
is de uitdaging aangegaan om het
taaie vraagstuk van ‘overerfbare
armoede’ te doorbreken. Rondom
het vraagstuk van overerfbare
armoede zijn interdisciplinaire
leerkringen eind vorig jaar in Assen
en Stadskanaal gestart.
In de leerkringen overerfbare armoede
zijn per gemeente zo’n 20 proactieve
mensen uit verschillende o
 rganisaties
en disciplines actief. Het gaat om
professionals en vrijwilligers binnen
het brede sociale domein (van wel
zijn, woningbouw tot zorg ) die zich
betrokken voelen bij de aanpak van
overerfbare armoede en samen met
anderen, over organisatiegrenzen
heen, hun tanden willen zetten in dit
vraagstuk. Movisie faciliteert deze

leerkringen, in samenwerking met de
Alliantie van Kracht, de Tintengroep en
CMOSTAMM.
Doorbreken vicieuze cirkel
Christine Kuiper van Movisie: “De
leerkring is als het ware een open leer
omgeving, die aansluit bij het vraagstuk
dat lokaal leeft. Wij zoeken samen naar
antwoorden. Dat doen wij door kennis
over wat werkt te delen, afspraken
te maken, (systeem) knelpunten te
tackelen en nieuwe aanpakken uit te
proberen. Er is lokaal heel veel kennis
aanwezig. Tot voor kort bleef dit nog te
veel hangen bij mensen of organisaties.
De leerkring brengt daar verandering
in. Beroepsgroepen die niet primair
gericht zijn op armoede, kunnen door
de leerkring armoede beter signaleren.
Ze zijn er sensitiever op, maar weten

nu ook waar ze terecht kunnen met
hun vragen of waar ze hun cliënt naar
kunnen verwijzen. Het is belangrijk
dat partijen elkaar weten te vinden.
De leerkring heeft dan ook een
belangrijke netwerkfunctie. Zo
worden onderling afspraken gemaakt
en tips uitgewisseld. Samen leren,
samen vraagstukken agenderen
en actief werken aan oplossingsrichtingen staat centraal. Met de
opgedane kennis kunnen ook andere
partijen in de regio hun voordeel doen.
Zo zetten we samen onze schouders
onder het doorbreken van de vicieuze
cirkel van overerfbare armoede.”
Meer informatie over de leerkringen
vindt u op: www.movisie.nl

Samen meters maken
Vanaf de start van de leerkring
overerfbare armoede zijn Judith
Riemersma en Jocé Scholten,
consulenten inkomen bij gemeente
Stadskanaal, betrokken.
Judith: “We komen maandelijks
samen, waar we praktijksituaties
bespreken die te maken hebben
met overerfbare armoede. Aan de
hand van deze situaties gaan wij
met elkaar in gesprek.”
Lage drempel
Jocé: “Begin mei is een laagdrempelig
spreekuur voor inwoners in een

wijk in Stadskanaal gestart. Samen
met Welstad, Lefier en de GKB
willen wij op die manier overerfbare
armoede beter in beeld krijgen. Een
interessante ontwikkeling waarmee
we willen kijken of de drempel richting
gemeente op die manier ook kleiner
wordt. Er blijken namelijk nog veel
mensen geen gebruik te maken van
de gemeentelijke regelingen.”
Kennisdeling
Judith: “Ik ben erg positief over de
leerkring. Het is erg goed voor je
netwerk, je benadert mensen sneller
en er wordt gewerkt aan concrete

kennisdeling die ten goede is voor
de inwoners die te maken hebben
met overerfbare armoede.” Je komt
er achter wat een organisatie voor
jou kan betekenen, maar ook hoe
er tegen jouw organisatie aan wordt
gekeken. Gebleken is dat de gemeen
te soms als star wordt ervaren, maar
dat uit de praktijk blijkt dat we juist
willen kijken wat wel mogelijk is. Van
dat negatieve beeld willen we af! En
de leerkring helpt bij het veranderen
van het beeld.
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is een samenwerkingsverband van de volgende organisaties:

