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Voorwoord

“De vrouw was in tranen, ze wist niet meer hoe ze de eindjes aan elkaar kon 
knopen”, “Het gezin kon al jaren niet op vakantie omdat daar geen geld voor 
was. Ook konden de kinderen nooit mee met uitstapjes van school”, “De 
schulden waren zo hoog opgelopen, dat hij bijna het verkeerde pad op was 
gegaan”, “Doordat zij 50 euro leefgeld per week kreeg van de Sociale dienst, 
kwam ze niet in aanmerking voor een pakket van de Voedselbank. Het was net 
1 euro te veel”. 

Het is een willekeurige greep uit wat de Ambassadeurs de afgelopen periode 
te horen kregen in hun werkzaamheden voor het project Omarmen. Armoede 
binnen de Turks-Nederlandse en Marokkaans-Nederlandse gemeenschap is 
een groot probleem, nog groter dan binnen andere bevolkingsgroepen in de 
Nederlandse samenleving. Dat was ook de reden dat het Samenwerkingsverband 
Marokkaanse Nederlanders (SMN) en het Inspraakorgaan Turken in Nederland 
(IOT), hierin ondersteund door Publinc, begin 2015 voortvarend van start zijn 
gegaan met een landelijk project om armoede te bestrijden. 

Veertig ambassadeurs hebben zich het afgelopen jaar met hart en ziel ingezet 
om binnen de eigen gemeenschap het thema armoede bespreekbaar te 
maken. Ze hadden een luisterend oor, deelden hun kennis en informatie, ze 
brachten de mensen die in armoede leven in contact met hulpverleners en 
relevante instanties. Ook zorgden ze voor empowerment – ze zetten mensen 
in hun kracht en ondersteunden initiatieven die mensen zelf ontplooiden om 
verandering te brengen in hun situatie. Dat alles met een duidelijk doel voor 
ogen: het bestrijden van armoede.
Dit document is een beknopt verslag van wat er in Omarmen is bereikt, 
aan de hand van de ervaringen die we optekenden uit de mond van enkele 
ambassadeurs. Het biedt daarmee niet alleen inzicht in de dagelijkse praktijk, 
maar is tevens een waardevolle les met aanbevelingen voor de toekomst. Ook 
delen we met u als lezer de manier waarop we als SMN, IOT en Publinc de 
samenwerking hebben vormgegeven en hoe dat heeft bijgedragen aan het 
succes van Omarmen. 

Tenslotte beschrijven we de succes- en faalfactoren uit het project zoals dat op 
lokaal niveau is uitgevoerd. Daarmee leveren we naar ons idee een relevante 
bijdrage aan het bestrijden van armoede in Nederland. We realiseren ons 
tegelijkertijd dat het probleem nog lang niet opgelost is en dat er nog veel 



werk te verzetten is. Of, zoals een van onze ambassadeurs het verwoordde: 
“Het werk is niet opgehouden, er is door dit project alleen maar meer werk 
bijgekomen.” Gelukkig voegde ze daar aan toe: “Ik zie het als mijn roeping.” 
Met veel dank en waardering voor iedereen die zich heeft ingezet, gaan we vol 
energie verder. We zijn nog lang niet klaar. 

Projectgroep Armoede
Ahmet Azdural, Khalid Boutachekourt, Driss Kaamouchi, Lisette Lubberman, 
Mirella van der Heide, Sharif Rabbae en Anisha Gobardhan.

Utrecht, maart 2016
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Doel en opzet van Omarmen

De doelen
Rond de 20% van de personen uit de Marokkaanse en Turkse gemeenschap 
in Nederland leeft in armoede. Het project Omarmen heeft als doel de 
armoede in deze gemeenschap te bestrijden. Om dit te realiseren heeft 
het projectteam zelforganisaties en sleutelpersonen in de Marokkaanse 
en Turkse gemeenschap ondersteund om een actieve schakel te vormen in 
de strijd tegen armoede en schulden. De sleutelpersonen zijn opgeleid tot 
Ambassadeurs Armoedebestrijding. Zij worden bij de uitvoering ondersteund 
door de landelijke projectgroep. Het bevorderen van eigen kracht en de 
verbinding met lokale en landelijke initiatieven zijn de speerpunten van het 
project Omarmen.

De opzet van het project is bottom-up: de ambassadeurs die dit project dragen 
zijn vertrouwenspersonen uit de Turkse en Marokkaanse gemeenschap zelf. 
Zij staan in verbinding met mensen die traditioneel ver van de gemeenten 
en andere maatschappelijke instanties afstaan. Door gebrekkige taalkennis, 
culturele barrières en onbekendheid met de regelingen zijn sommige mensen 
uit deze gemeenschap door de jaren heen verder weggezakt in een financieel 
moeras en leven zij vaak in een sociaal isolement. Het doel van Omarmen is in 
dit proces te  interveniëren. Door het organiseren van bijeenkomsten hebben 
de ambassadeurs moeilijk bereikbare groepen bij elkaar weten te brengen 
voor kennisdeling en de uitwisseling van ervaringen. 

Omarmen/ Ambassadeurs Armoedebestrijding richt zich op het activeren van  de 
vrijwillige ambassadeurs binnen de zelforganisaties en andere sleutelpersonen 
die op lokaal niveau betrokken willen zijn bij armoedebestrijding. Het project 
heeft deze mensen en organisaties in staat gesteld hun kennis en deskundigheid 
te delen met elkaar en met andere lokale en landelijke initiatieven op het 
gebied van armoedebestrijding. 

Daardoor heeft Omarmen bijgedragen aan de volgende doelen:
• Het bevorderen van de zelfredzaamheid en de zelfstandigheid van Turkse 

en Marokkaanse Nederlanders.
• Het doorbreken van het sociaal isolement en het stimuleren van de 

participatie van Turkse en Marokkaanse Nederlanders.
• Een betere aansluiting van Marokkaanse en Turkse Nederlanders op 
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bestaande (zelfhulp)initiatieven en voorzieningen op het gebied van 
armoedebestrijding.

Door de wederzijdse kennismaking en het contact dat door de ambassadeurs is 
gelegd, worden ook de reguliere hulpverleningsinstanties en maatschappelijke 
organisaties en lokale overheden beter geëquipeerd om de doelgroep Turkse 
en Marokkaanse Nederlanders te ondersteunen.  

Een bestendig netwerk van ambassadeurs
Het project is gestart met een inventarisatie van de inzet op armoedebestrijding 
door Marokkaanse en Turkse Nederlanders. Dit is gebeurd via gesprekken 
met sleutelpersonen die zijn aangesloten bij lokale Marokkaanse en Turkse 
zelforganisaties. Hierdoor konden we achterhalen wat er reeds gebeurde op 
het vlak van armoedebestrijding in de gemeenschappen zelf, bijvoorbeeld 
binnen zelforganisaties, vrouwenorganisaties en moskeeën.

Vervolgens zijn via het netwerk potentiële ambassadeurs benaderd. De lijst 
die daaruit volgde heeft geresulteerd in de selectie van veertig ambassadeurs, 
aanvankelijk verspreid over twintig gemeenten in Nederland.1 

1) In de loop van het project heeft een verschuiving plaatsgevonden en hebben enkele 
ambassadeurs ook werkzaamheden buiten hun ‘eigen’ gemeente uitgevoerd, op verzoek van de 

lokale zelforganisaties aldaar.
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In juni 2015 hebben wij voor deze ambassadeurs een landelijke trainingsdag 
georganiseerd. Deze landelijke traininingsdag zorgde allereerst voor 
kennisdeling op het gebied van armoede. Verschillende sprekers namen de 
aanwezige ambassadeurs mee in de wereld van armoede. Zowel de theorie 
werd toegelicht, door Raf Janssen van de Sociale Allliantie, als de praktijk, 
door ambassadeur en maatschappelijk werker Ali Koçak samen met twee 
ervaringsdeskundigen. Dit zorgde voor een helder beeld dat de ambassadeurs 
konden projecteren op hun eigen (werk)omgeving. In de workshops die 
daarop volgden ging men in kleinere groepen in gesprek over ideeën om 
projecten vorm te geven op lokaal niveau. Het resultaat daarvan was dat de 
ambassadeurs elkaar leerden kennen, van elkaar leerden en vol ideeën en 
inspiratie aan de slag konden gaan.

Na de zomer kreeg het project weer een landelijk vervolg met de 
netwerkbijeenkomst in september 2015. Tijdens deze bijeenkomst konden 
de ambassadeurs kennismaken met een aantal relevante instanties en 
organisaties. Stichting Lezen & Schrijven was aanwezig en deelde informatie 
over laaggeletterdheid als oorzaak van armoede. Ook stelde Lezen & Schrijven 
informatiemateriaal beschikbaar waarmee de ambassadeurs op lokaal 
niveau invulling konden geven aan de bijeenkomsten. Het Skanfonds en het 
OranjeFonds presenteerden zichzelf en hun initiatieven op lokaal niveau. En 
tenslotte was het Leefkringhuis Amsterdam-Noord op het podium ter inspiratie 
en als voorbeeld van een succesvol initiatief. Alle ambassadeurs namen deel 
aan drie workshops: ‘Pr en communicatie’, ‘In gesprek met de gemeente’ 
en ‘Fondsenwerving’. Deze workshops hadden tot doel de ambassadeurs te 
ondersteunen met vaardigheden die van belang zijn bij het succesvol opzetten 
en uitvoeren van een lokaal armoedeproject.

Na deze twee landelijke bijeenkomsten hebben de ambassadeurs ieder twee 
lokale bijeenkomsten georganiseerd waarin zij armoede en schulden hebben 
geagendeerd bij hun achterban. In totaal zijn er dus tachtig bijeenkomsten 
georganiseerd, waarbij de spin-off niet eens is meegerekend. Omdat de 
ambassadeurs verbonden zijn aan zeer diverse Marokkaanse en Turkse 
zelforganisaties met een verschillende achterban is ervoor gekozen om geen 
blauwdruk voor hun lokale bijeenkomsten te geven. 
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De bijeenkomsten voldeden allen aan een aantal voorwaarden:
• Bijeenkomsten hadden betrekking op armoede en verwante problematiek;
• Bijeenkomsten speelden in op behoeften die leven bij de achterban;
• Lokale anti-armoede initiatieven werden actief bij de bijeenkomsten 

betrokken;
• Vertegenwoordigers van de desbetreffende gemeente werden uitgenodigd 

voor de bijeenkomsten;
• Bijeenkomsten droegen bij aan betere toegankelijkheid van voorzieningen 

en andere lokale initiatieven en hulp; 
• Er waren per bijeenkomst tenminste 15-20 deelnemers uit de achterban 

aanwezig;
• Er werd uitvoerig verslag gedaan van de bijeenkomsten aan het 

projectteam;
• Ambassadeurs spanden zich in om zich specifiek op vrouwen, kinderen, 

jongeren en ouderen te richten.

Sleutelbijeenkomst maart 2016
Op de sleutelbijeenkomst in maart 2016 staan de resultaten en de borging 
centraal. De deelnemers aan deze landelijke bijeenkomst zijn de ambassadeurs, 
overige actieve vrijwilligers van de zelforganisaties die verbonden zijn aan het 
project en vertegenwoordigers van de gemeenten waar de ambassadeurs hun 
eigen activiteiten hebben georganiseerd. Ook is er een vertegenwoordiging 
van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van de 
landelijke politiek via een lid van de Tweede Kamer. Het is met nadruk geen 
slotbijeenkomst maar een sleutelbijeenkomst: het project is wat ons betreft 
niet ten einde omdat er nog zoveel werk te verzetten valt. Op deze dag willen 
we aan de aanwezigen de sleutels presenteren tot een toekomst zonder 
armoede. 

Duurzame resultaten en inbedding op lokaal niveau
Omarmen heeft zich gericht op het doorbreken van het taboe op armoede 
in de Marokkaans-Nederlands en Turks-Nederlandse gemeenschap. Dit taboe 
maakt dat de stap richting maatschappelijke of gemeentelijke ondersteuning 
niet wordt gezet. Het gehele project is ondersteund door een website en door 
sociale media. De website heeft alle relevante informatie over armoede en 
armoedebestrijding in de Marokkaanse en Turkse gemeenschap in Nederland 

4



gebundeld. Door de koppeling aan een Facebookpagina werd ook de interactie 
tussen de projecten onderling mogelijk gemaakt. 

Hoewel het project de armoede in deze gemeenschappen zeker niet heeft 
uitgebannen, hebben de bijeenkomsten bijgedragen aan de bestrijding van de 
armoede. De ambassadeurs hebben de deelnemers aan de bijeenkomsten in 
veel gevallen wel weer op het juiste spoor weten te brengen. Begeleiding door 
ambassadeurs met kennis van cultuur en taal zijn, samen met een persoonlijke 
aanpak, van cruciaal belang gebleken. Voor het bieden van effectieve hulp 
is het opbouwen van een vertrouwensrelatie tussen de ambassadeur en 
de doelgroep een harde voorwaarde. De eerste stap richting duurzame 
armoedebestrijding voor moeilijke bereikbare groepen is gezet. Om de 
duurzaamheid van de resultaten te versterken is een verdere uitbouw van het 
netwerk van ambassadeurs armoedebestrijding nodig. Dat is de volgende stap 
die logischerwijs voortvloeit uit de projectevaluatie tot nu toe.  
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“In mijn werk bij stichting Yasmin 
zie ik heel veel vrouwen die moeite 
hebben om rond te komen. Dat 
geldt niet alleen voor alleenstaande 
vrouwen, ook getrouwde vrouwen 
hebben het krap. Er zijn veel 
gezinnen met grote kinderen 
die nog niets bijdragen aan het 
gezinsinkomen. Maar er moet wel 
voor deze kinderen gezorgd worden. 
Daardoor is er weinig geld in het 
gezin. Dat vind ik echt triest om te 
zien.

Ook zijn er veel getrouwde vrouwen die geen inzicht hebben in hoe het 
huishoudboekje eruitziet. Ze weten niet wat de inkomsten en uitgaven zijn 
en wat ze kunnen sparen. Ik zeg altijd: “Dat je geld van je man krijgt, betekent 
niet dat je maar moet gaan shoppen!” Als er binnen het huwelijk niet goed 
over wordt gecommuniceerd, ontstaat daar ook wrijving. 
Als Ambassadeur Armoedebestrijding vind ik het belangrijk dat vrouwen 
zich bewust worden van geld. Ze moeten weten hoeveel geld ze te besteden 
hebben, wat de vaste lasten en de variabele lasten zijn, waarom ze geld opzij 
moeten zetten. Ik vind het ook belangrijk dat vrouwen niet in een afhankelijke 
positie blijven zitten. 

Vanuit Omarmen zijn we aan de slag gegaan met het budgetspel. Uiteindelijk 
zaten we al snel met veel te veel vrouwen aan tafel om het spel te spelen. Het 
spel zorgde wel voor gespreksstof, aan de tafels praatten we over bijvoorbeeld 
de hoogte van de huur, de zorgkosten, de toeslagen. Daar werd heel veel 
nuttige informatie gedeeld. 

Samen sta je sterker
We stimuleren vrouwen om werk te zoeken. Met een parttime baan word je 
zelf minder afhankelijk, je wordt sterker. En je levert een bijdrage aan het 
gezin. Er zijn zóveel vrouwen die kwaliteiten hebben. Dat zei ik ook bij de  

Bewustwording is de eerste stap

Ambassadeur aan het woord

Nermin Altıntaş: Ambassadeur 

Armoedebestrijding, Den Haag
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bijeenkomsten: “Ieder van jullie heeft kwaliteiten. Benut dat, doe iets met 
je kracht!” Er zijn veel vrouwen die koken en wel eens de catering verzorgen 
voor feesten. Tijdens de bijeenkomsten ontstond het plan om vanuit Yasmin 
een coöperatie op te richten, om de catering professioneler aan te pakken. 
Samen bereik je meer, samen sta je sterker. Dat is wel een heel mooi resultaat 
van het project. De workshops die we georganiseerd hebben waren ook druk 
bezocht. We hadden vier workshops: een over stress en geld, een workshop 
van Den Haag Op Maat over omgaan met geld, een van de Voedselbank en een 
van Lets  Den Haag, waar het ging over de voordelen van diensten en spullen 
ruilen. Ook dat was een eye opener voor veel aanwezigen.

Na de bijeenkomsten kwamen vrouwen naar me toe om te bedanken. Ze 
hebben er veel aan gehad, ze konden ideeën doorgeven, kregen tips en er 
was inspiratie. Tegelijkertijd denk ik dat dit project niet voldoende is. Met 
een paar bijeenkomsten los je het probleem niet op. Het is een proces. 
Een bewustwordingsproces. Dat is de eerste stap. Daarna moeten vrouwen 
een baan zoeken of een opleiding volgen waarmee ze hun kansen op de 
arbeidsmarkt vergroten. Vanuit de gemeente wordt weinig gedaan voor 
onze doelgroep, de niet-uitkeringsgerechtigde vrouwen. Gelukkig kunnen 
we vanuit Yasmin wel trajecten aanbieden en de vrouwen begeleiden. Wij 
kunnen persoonlijke aandacht geven, luisteren naar het verhaal. Dat zorgt 
voor vertrouwen en daarmee bereiken we meer.”

Doelgroep Vrouwen

Aantal aanwezigen +/- 60 per bijeenkomst

Benadering
Via Yasmin, uitnodigen, Facebook, mailbestanden, via 
wijkcontactvrouwen

Tips voor toekomstige ambassadeurs:
Bijeenkomsten in eigen taal organiseren, werken in 
kleine groepen, aandacht voor werkende armen
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Gebruik maken van sociale voorzieningen

Ambassadeur aan het woord

Ali Toprak: Ambassadeur 

Armoedebestrijding, Drechtsteden

“Toen IOT mij benaderde om 
Ambassadeur Armoedebestrijding 
te worden heb ik nagedacht over 
wat ik hierin kan betekenen in mijn 
gemeenschap. Ik woon al 25 jaar in 
Dordrecht en ik werk bij de Gemeen-
schappelijke Regeling Drechtsteden, 
wat een samenwerkingsverband van 
de gemeenten is. Daarnaast heb ik veel 
contact met de Turkse gemeenschap 
en ga ik regelmatig naar de moskee. 
In eerste instantie had ik niet zo veel 
over armoede gehoord, hoewel ik 
natuurlijk wel armoede in mijn omgeving zie. In mijn functie als bestuurslid bij 
de Zonnebloem binnen de wijk zie ik regelmatig dat armoede gecombineerd 
is met eenzaamheid. Na mijn afweging heb ik besloten mij in te zetten als 
Ambassadeur Armoedebestrijding in Dordrecht.

Sociale voorzieningen
Op mijn bijeenkomsten waren verschillende mensen aanwezig. Een klein 
groepje hiervan was op de hoogte van de sociale voorzieningen die er zijn. De 
meeste mensen echter niet. Omdat we in de moskee een sociale gemeenschap 
vormen, had ik zo het idee dat het gemeenschapsgevoel een rol kan spelen in 
de bestrijding van armoede. Mensen kunnen elkaar helpen. Van de personen 
die bij mijn bijeenkomst aanwezig waren, was er niemand van de Voedselbank 
afhankelijk. Wel waren er mensen die een uitkering krijgen of mensen met 
een AOW. Sommige van deze personen hebben een verkort AOW, omdat ze 
later naar Nederland zijn gekomen. Weer anderen hebben zich bewust niet 
aangemeld bij de Sociale Dienst, omdat zij in Turkije nog een huis hebben. 
De regel in Nederland is dat je al je vermogen moet opgeven, dus ook het 
huis in Turkije. Het blijkt dat deze mensen maar net kunnen rondkomen in 
Nederland. Vanwege dit huis in Turkije hebben ze geen recht op de sociale 
regelingen, waardoor zij nu van acht- tot negenhonderd euro per maand 
moeten rondkomen. 
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In verhalen om mij heen hoor ik wel vaak dat mensen die werken gekort worden 
op huursubsidie en andere voorzieningen. Dit maakt dat deze mensen gaan 
aarzelen of zij wel of niet moeten gaan werken. Er zijn mensen die wel zouden 
kunnen werken, maar voor wie het eigenlijk niet loont omdat ze dan uiteindelijk 
minder geld overhouden. Dit geldt voornamelijk voor tweeverdieners. Stel, de 
man werkt en heeft een minimum-inkomen, dan is zijn echtgenote huiverig 
om te gaan werken omdat ze dan geen recht meer hebben  op de sociale 
voorzieningen. Persoonlijk vind ik dat wetgeving niet zo bedoeld moet zijn, 
maar dit is wel hoe het geregeld is in Nederland. In sommige gevallen zit de 
wetgeving dus in de weg, en gaan mensen daardoor niet aan het werk. Het is 
uiteraard belangrijk dat de voorzieningen blijven, maar aan de andere kant zal 
je altijd van dit soort scheve gevallen hebben. 

De weg naar sociale uitkeringen is heel zichtbaar. Die weet men wel te 
vinden. Aan de andere kant zijn er ook veel voorzieningen minder zichtbaar. 
Voornamelijk gezinnen met kinderen weten niet van welke specifieke 
regelingen zij gebruik kunnen maken. Zo zijn er bijvoorbeeld voorzieningen 
voor culturele activiteiten, sportactiviteiten, schoolspullen en computers. Ik 
heb het gevoel dat dit via de reguliere wetgeving niet gemakkelijk te vinden is. 
Ik denk dat de school van de kinderen hier een rol in kan spelen. Soms zie je 
op een school kinderen die erg verwaarloosd zijn of die thuis erg weinig geld 
hebben. Voor een leraar is het vrij eenvoudig om deze kinderen te traceren. 
Wat ik nu van leraren hoor, is dat zij hierin weinig kunnen betekenen. 

Dordrecht
Helaas zie je schrijnende armoedegevallen in de praktijk voorbij komen. Er 
zijn genoeg instanties die hun best doen om deze mensen op te vangen en er 
zijn fondsen opgericht. In Dordrecht werkt dit goed. Het is nooit genoeg, maar 
er is wel een bepaalde groep mensen die zich bezighoudt met armoede. In 
Dordrecht heb ik mij aangemeld bij het Platform tegen Armoede Drechtsteden, 
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dat is opgezet door de buitenwacht. Bij dit platform zijn gemeenteraadsleden 
en verschillende organisaties betrokken. Elke maand komen wij bij elkaar 
om het regiobeleid onder de loep te nemen. Ik heb het gevoel dat hier alle 
signalen van armoede goed worden ontvangen en dat de antennes uit staan. 
Ik ben nu van plan om soortgelijke acties voor de Turkse gemeenschap op 
te starten. Het grootste werk rondom armoede ligt op beleidsniveau. Als je 
op beleidsniveau invloed kunt uitoefenen, kun je vroegtijdig de schrijnende 
problemen aanpakken. Bij het Platform tegen Armoede Drechtsteden heb 
ik dit gemerkt, in dat er goede beleidsafspraken gemaakt worden. Vanuit de 
Turkse gemeenschap wil ik hier ook invloed op uitoefenen. 

Tip voor gemeenten
Het Platform tegen Armoede Drechtsteden vind ik één van de meest werkbare 
manieren voor een stad. Het platform houdt zich bezig met beleidsvelden van 
de gemeente: wat is armoedebeleid, hoe doet de Sociale Dienst zijn werk, is er 
voldoende opvang voor de mensen die in armoede leven? Een aantal maanden 
geleden is er bijvoorbeeld een bijeenkomst georganiseerd om het probleem 
rondom de sociale huurwoningen te bespreken. Bij deze bijeenkomst kwamen 
heel veel zaken naar voren. Naast de woningbouwverenigingen waren er 
veel ambtenaren, politici, wethouders en financiers aanwezig. Deze mensen 
vinden elkaar dus via dit platform. De knelpunten zijn hier genoteerd en er zijn 
meteen vervolgafspraken gemaakt. Dit was dus een heel nuttige bijeenkomst. 
Een bijeenkomst is natuurlijk éénmalig. Als je hieruit een platform kunt 
oprichten en er politici en instanties bij betrekt, dan kun je echt een stempel 
op het beleidsveld drukken.”

Doelgroep Jongeren

Aantal aanwezigen +/- 30 per bijeenkomst

Benadering Via de moskee en contacten bij vrijwilligersorganisaties

Tips voor toekomstige ambassadeurs:

Ga verder dan alleen het organiseren van een 
bijeenkomst. Creëer een platvorm waarbij alle 
betrokken partijen samenkomen om praktische en 
politieke oplossingen te vinden.
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Wij bereiken moeilijk bereikbare groepen

Ambassadeur aan het woord

Khadija Ezzerga: Ambassadeur 

Armoedebestrijding, Breda & Tilburg

“Ik ben natuurlijk heel erg sociaal 
betrokken. Ik vind het heel fijn om 
mensen te helpen en heb dit ook altijd 
in mijn privéleven gedaan. Ik sta altijd 
klaar voor mensen die hulp nodig 
hebben. Ik breng ze ergens naar toe, 
help ze formulieren in te vullen of iets 
uit te zoeken van dingen die ze moeilijk 
vinden. Hierbij gaat het inderdaad om 
de moeilijk bereikbare doelgroepen. Zij 
spreken meestal de taal niet, ze durven 
niet of ze hebben een heel klein sociaal 
netwerk. Daar spring ik dan bij om te 

helpen. Driss Kaamouchi benaderde mij of ik als ambassadeur wilde fungeren 
voor het project Omarmen. Daar heb ik meteen ja op gezegd. 

In mijn werk  bij het GGD wijkteam in Tilburg heb ik indirect met armoede te 
maken. Ik zie wel dat er inderdaad veel armoede is, maar ik heb er nooit bij 
stilgestaan dat ik een sleutelrol in de Marokkaans-Nederlandse gemeenschap in 
Tilburg zou kunnen vervullen. Je hoort wel over  bijvoorbeeld de Voedselbank, 
maar de Turken en met name de Marokkanen maken hier bijna geen gebruik 
van. Enkelen misschien wel, maar niet iedereen zou dat makkelijk doen. “Ik ga 
echt niet naar de Voedselbank om mijn brood daar te halen of dingen die over 
datum zijn”, zeggen ze dan. Dat kan ik me ook wel voorstellen. Het gaat met 
name om de sociale controle. Ze willen niet dat men ziet dat ze hun voedsel bij 
de Voedselbank moeten halen. Ze zijn dan eigenlijk bang voor het oordeel van 
de mensen in hun omgeving. Daarnaast zijn er veel kleine projecten omtrent 
armoede maar het is niet één geheel. Het is versnipperd. Er is zo veel expertise 
en er zijn zo veel mensen die veel te bieden hebben, maar er is geen eenheid. 
En dat mis ik. 

‘Verpakken’ om je doelgroep aan te spreken
‘Broodnodig’ is een project in Tilburg. Mensen moesten op vrijdag altijd naar 
het wijkcentrum komen om brood te halen. De coördinator daar zag dat het 
niet werkte, omdat mensen zich schaamden om brood te komen halen. Hierop 
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bedachten ze dat het misschien handiger zou zijn als het brood ’s ochtends 
vroeg naar de mensen toe wordt gebracht, zodat niemand het ziet. Toen werd 
het brood veel makkelijker aangenomen. Dat ‘verpakken’ helpt om je doel 
te bereiken. Bij deze doelgroep gaat het om de zichtbaarheid. In een één-
op-één gesprek vertellen ze wel dat ze het niet breed hebben, hulp nodig 
hebben of niet kunnen rondkomen. In de groep is het heel moeilijk om over je 
eigen privésituatie te vertellen. Als je het over het onderwerp hebt, komt er 
uiteindelijk wel een discussie. Toch heeft niemand het over ‘ik’.  Eén op één 
gebeurt dat wel. Achteraf komen mensen naar mij toe met “Mag ik jou nog 
eventjes spreken?”, of “Heb je een baantje voor mij?” 

Marokkaanse Nederlanders
In de wijk waar ik werk, zie ik dat er heel veel armoede is. Dat zie je aan de 
cijfers: 40% armoede, dat is best wel veel. Dat heeft ook met de werkloosheid 
te maken. In mijn wijk merk ik ook dat er heel veel allochtone kinderen,  met 
name de Marokkanen, op oudere leeftijd nog steeds thuis wonen. Dan zijn 
ze 30 jaar en wonen ze nog thuis. Dat is een probleem voor de ouders, want 
zij moeten nog steeds alles doen. Ze kunnen niet zeggen “Het huis uit!”, dat 
zit niet in ons systeem. We zijn niet zo opgevoed. Je kunt je kind niet  buiten 
zetten. Dat is wat ik vaak hoor: “Hoe krijg ik ‘m eruit?” Soms zijn de kinderen 
verslaafd, werken niet en gaan niet naar school. Dit veroorzaakt problemen 
thuis, ook op financieel gebied. Ouders komen hierdoor vaak in de schulden; 
omdat de rekeningen van de kinderen binnen komen op het adres van de 
ouders. 

Marokkaanse Nederlanders horen veel over wat er is aan sociale voorzieningen 
vanuit de gemeente. Daadwerkelijk de stap nemen en een aanvraag doen of 
vragen stellen gebeurt desondanks heel erg weinig. Soms verwachten ze dat 
hun kinderen dat voor ze doen: “Ga mee, lees de brief, vul de brief in.” Daar 
zijn kinderen soms laks in, waardoor ze heel veel missen waar ze wel recht op 
hebben. De taal is hierin ook een groot probleem. Het is dus best wel complex. 
Ik denk dat armoede binnen de Marokkaans-Nederlandse gemeenschap ook 
een cultureel probleem is. Wij zijn gewend om veel uit te geven aan eten, aan 
visite en de feesten zijn uitbundig. Wij geven te veel uit in verhouding tot wat 
wij als inkomen hebben. Het evenwicht bestaat niet. Ook al wil je zuinig doen, 
dan krijg je visite en is heel je inkomen voor een maand weg. Wat doe je dan? 
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Ik ga niet zeggen “ik ga niet voor je koken” of ‘Ga zelf je eten halen’. Dat doe je 
niet! In Nederland is het heel erg wikken en wegen, meten en overal op letten. 
En dat zijn wij niet gewend. Dat zit niet in onze cultuur. Het zijn heel kleine 
dingen, maar dat kan wel oplopen tot behoorlijke bedragen. Daar staan wij 
niet bij stil. Marokkaanse Nederlanders willen graag sociaal zijn en dit werkt 
ook door in het taboe om toe te geven dat er niet genoeg geld is om rond te 
komen. Dat zie je ook met vakantie. Ze willen elk jaar naar Marokko. En als je 
naar Marokko gaat, ga je niet met lege handen. Daar ben je het hele jaar voor 
aan het sparen. Je zou ook een jaar niet kunnen gaan. Maar nee, als het juni of 
juli is dan moet je gewoon gaan. Dat is ook iets wat mensen in de knel brengt. 
En dat geven ze hun kinderen mee. 

Bijeenkomsten
Ik kwam op het idee van een high tea als afsluiting van het jaar. Het doel van de 
bijeenkomst was de cijfers van de wijk bespreken, maar ook het bespreekbaar 
maken van armoede. Dus heb ik Ilse Schippers van de afdeling Sociale Zaken 
van de gemeente uitgenodigd. Er was iemand aanwezig van de wijkteams en 
een collega vanuit de GGD. Zij heeft een korte presentatie gehouden over 
de cijfers in de wijk, over gezondheid, voeding en beweging. Daarnaast heb 
ik armoede besproken. Ik heb gevraagd naar de definitie van armoede. Hoe 
zien zij het en wat is het precies? Weten ze wel welke voorzieningen er zijn 
en waar ze recht op hebben? Dat wisten veel mensen toch niet. Vrouwen die 
niet werken of niet echt buiten komen, weten daar niet veel van. De meeste 
vrouwen beheren het financiële stuk ook niet. Wat ik mooi vind, is dat vrouwen 
toch vragen hebben gesteld. En met de antwoorden op deze vragen, gaan ze 
naar hun man en vragen ze: “Weet je dat dit bestaat?” 

In de bijeenkomsten ging het mij ook om het dialoog. We hebben een kaartspel 
gedaan. Iedereen mocht een kaart kiezen waar hij of zij zichzelf in zag. Zo koos 
iemand bijvoorbeeld een paard. Zij voelde zich zo vrij als een paard. Een ander 
had een vrouw met een zwempak: “Ik wil heel graag leren zwemmen, omdat 
ik niet kan zwemmen.” Weer een ander had een motor: “Dat is voor mij echt 
een uitdaging.” Hieruit volgde een erg leuke dialoog. Men kon echt met elkaar 
lachen door middel van die kaarten. Dit kaartspel was ook een soort warming 
up voor mij, om uiteindelijk het onderwerp armoede aan te snijden. Ik zei: 
“Jullie zien mij, jullie kijken naar mij. Kun je nou zien of ik wel of niet arm ben?” 

13



Dat was eigenlijk de ijsbreker. Je ziet het namelijk niet zo gauw. Hierna heeft 
Ilse Schipper verteld over de voorzieningen in Tilburg. Ze heeft daarna meteen 
tien of twaalf afspraken gemaakt met aanwezigen. Dat vind ik heel mooi.

Vertrouwen
Mensen vertrouwen mij nu blindelings. Met alles kunnen ze bij mij terecht. Ik 
kan niet alles oplossen, maar ik kan mensen wel doorverwijzen via een warme 
overdracht. Of ik neem deze mensen aan het handje mee. Mensen vertrouwen 
mij, omdat ik genoeg tijd geef. Ik luister erg veel naar mensen. Ik geef ze de tijd 
totdat zij zeggen dat ze uitgepraat zijn. Ik blijf een vinger aan de pols houden. 
Ik bel, ik app “Ben je naar je afspraak geweest, hoe is het gegaan, hoe gaat 
het nu met je?” Als er ruzie is tussen een vrouw en haar man, dan geef ik aan 
“Focus je op iets anders. Laat hem even liggen. Want als je je op het focust 
kom je niet vooruit. Werk aan jezelf en werk aan je kind!”. Dat werkt heel goed. 
Mensen hebben handvatten nodig. Ze hebben tips nodig. Een back-up. Ik heb 
met iedereen een goeie band. Ook met collega’s hoor. Maar ik doe ook heel 
veel solo. Ik doe veel zelf, omdat ik voortvarend ben. Niet dat ik nieuwe dingen 
wil, maar ik probeer op mijn eigen manier alles wat mogelijk is te benutten. Ik 
ben ongeduldig. Ik ga niet wachten totdat iemand zegt “Volgende week heb ik 
een gaatje.” Dan heb ik allang veel meer dingen gedaan, ook al is het in mijn 
vrije tijd. Dan weet ik in ieder geval dat het is opgelost.”

Doelgroep
Minderheden en autochtone Nederlanders van jong 
tot oud

Aantal aanwezigen +/- 40 per bijeenkomst

Benadering Niet direct benoemen van het thema ‘armoede’.

Tips voor toekomstige ambassadeurs:
Het onderwerp moet de ambassadeur echt 
aanspreken. Duidelijk weten wat de doelen zijn en 
inhoud begrijpen. Vertrouwen in de basis.
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De projectgroep in beeld: De meerwaarde van samenwerken

Netwerksamenwerking
Samenwerken met verschillende partijen biedt zowel mogelijkheden tot 
innovatie als uitdagingen. Geen organisatie kan nog alleen de complexe 
vraagstukken van deze tijd oplossen. Meerdere organisaties kunnen meer dan 
één en samenwerken biedt dan ook vele voordelen. Vanuit een samenwerking 
kunnen meer ideeën en ervaringen naar voren komen, er bestaat meer 
expertise, er bestaat meer draagvlak en eigenaarschap en het zorgt voor een 
snelle verspreiding via netwerken van de verschillende organisaties. Hiervoor 
wordt er veel samengewerkt tussen verschillende partijen, bijvoorbeeld 
tussen publieke en private partijen.

Het project Omarmen is door middel van een netwerksamenwerking tussen 
het Inspraakorgaan Turken (IOT), het Samenwerkingsverband Marokkaanse 
Nederlands (SMN) en Publinc tot stand gekomen. Na een subsidiemogelijkheid 
die uitgeschreven werd door het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid heeft Publinc direct besloten om contact te leggen met 
partners uit het netwerk. Het oog viel meteen op IOT en SMN vanwege de 
armoedeproblematiek die een grote rol speelt onder Turkse en Marokkaanse 
Nederlanders. IOT en SMN hebben samen bijna dertig jaar deel uitgemaakt van 
het Landelijk Overleg Minderhedenbeleid (LOM). Het LOM bestaat inmiddels 
niet meer, maar de samenwerking tussen beide partijen is nog altijd aanwezig. 
De organisaties werken nauw samen op het gebied van maatschappelijke 
thema’s.

“IOT en SMN bereiken een groot deel van de groepen die op afstand staan van 
de Nederlandse samenleving, en die door Nederlandse instellingen niet bereikt 
worden. We hebben met eenzelfde problematiek te maken en dus spreekt 
het bijna voor zich om met elkaar samen te werken. Met betrekking tot het 
project Omarmen hebben we samengewerkt omdat onze achterban, de Turkse 
en Marokkaanse Nederlanders, een grotere kans heeft om in armoede terecht 
te komen en te blijven dan andere groepen in de Nederlandse samenleving”, 
aldus Ahmet Azdural (IOT).

Binnen Omarmen heeft Publinc het projectmanagement verzorgd. IOT en SMN 
waren de ‘linking pin’ richting de ambassadeurs, waarbij beide organisaties 
zich hebben gericht op het begeleiden van de activiteiten die werden 
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ondernomen door de ambassadeurs. Op het vlak van theorie en processen is 
de samenwerking met Publinc een pré gebleken. De krachten van IOT en SMN 
werden gebundeld door Publinc.

Doordat partijen kunnen verschillen in aard en missie, is het een uitdaging om 
alle belangen bij elkaar te brengen. Bij samenwerkingsverbanden is er vaak 
sprake van collectieve én individuele belangen van de partijen. Voornamelijk 
de individuele belangen liggen ten gronde aan de grootste uitdaging binnen 
de samenwerkingsverbanden. Het opgeven van de autonomie is voor een 
organisatie lastig, omdat ze daarmee ook hun concurrentievoordeel inleveren. 
Binnen het project Omarmen heeft het collectieve belang vanaf het begin 
centraal gestaan. Het bespreekbaar maken van armoede was het vertrekpunt 
zowel IOT en SMN als Publinc. Het IOT en SMN zijn zich er van bewust dat 
de omvang van het probleem binnen hun achterban niet alleen is gegroeid, 
ook de gevallen zijn schrijnender geworden. Het probleem agenderen telde 
voor IOT en SMN heel zwaar. Als maatschappelijk betrokken organisatie 
wil ook Publinc een bijdrage leveren aan de bestrijding van armoede in de 
Nederlandse samenleving.

“Dat willen we bereiken door te doen waar we goed in zijn: projectmanagement 
en organisatiemanagement gecombineerd met kennis van inhoud’, Mirella van 
der Heide (Publinc).”
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De samenwerking binnen het project heeft niet alleen geleid tot een succesvol 
project, waarbij het collectieve doel is behaald. Omarmen heeft meer bereikt 
dan het bespreekbaar maken van armoede bij Turkse en Marokkaanse 
Nederlanders: Driss Kaamouchi (SMN): “Nu ik terugkijk op het project hebben 
we méér bereikt dan alleen het bespreekbaar maken van armoede. We hebben 
mensen bewust gemaakt. Er is echt sprake van een attitudeverandering. Men 
durft nu vragen te stellen en armoede te agenderen. Ik ben ook zeer te spreken 
over de initiatieven die vanuit de doelgroep zelf zijn ontstaan.”

Interculturele samenwerking: rood, geel en blauw
Samenwerken tussen verschillende partijen is naast een voordeel ook een 
uitdaging. Wanneer de partijen verschillen in etnische achtergrond, wordt 
deze uitdaging zo mogelijk groter. De diversiteit voegt een extra dimensie toe, 
maar vormt ook een extra uitdaging. Culturen hebben verschillen die direct 
zichtbaar zijn, maar culturen verschillen ook in de manier waarop ze met zaken 
omgaan. Deze laatste verschillen zijn van invloed op samenwerking. De Britse 
wereldreiziger en socioloog-taalkundige Lewis heeft een model ontwikkeld 
waarmee verschillende culturen gecategoriseerd kunnen worden. Zijn model 
is in het geval van samenwerking gemakkelijker toe te passen, aangezien het 
model de verschillen tussen de culturen duidelijk tegenover elkaar zet. Hij 
heeft culturen ingedeeld in drie categorieën: ‘linear-active’, ‘multi-active’ en 
‘reactive’. 

Linear-active zijn de zogenaamde blauwe culturen: culturen waarbinnen 
mensen erg gestructureerd en koel zijn en overtuigd worden door feiten. 
De multi-active culturen zijn de rode culturen. Hier draait het meer om 
emoties, warmte en familiebanden. Voordat je met deze culturen goed 
kunt samenwerken, zal je eerst een relatie op moeten bouwen. Zij zijn veel 
impulsiever dan de blauwe culturen en hechten minder waarde aan feiten en 
vooruit plannen. De reactive cultures zijn de gele culturen. Hierbij draait alles 
om waarde en het behouden van gezicht. Reactive cultures gaan conflicten 
uit de weg en zijn degene die graag compromis willen vinden om niemand te 
beledigen. 

Voor deze handreiking is het van belang te kijken naar de Turkse, Marokkaanse 
en Nederlandse cultuur. Het project Omarmen is vooral voor mensen met 
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een biculturele achtergrond, waardoor vaak de Nederlandse en Turkse dan 
wel Marokkaanse cultuur van invloed zal zijn. Belangrijk om te onthouden is 
dat dit gaat over collectieve culturen. Binnen de culturen bestaan er grote 
verschillen tussen individuen.

Deze dimensies kunnen gebruikt worden om successen dan wel uitdagingen 
binnen samenwerkingsverbanden tussen partijen met een verschillende 
culturele achtergrond te verklaren. Nederlanders zijn lineair-actief en 
worden overtuigd door feiten. Het zijn meestal georganiseerde planners. 
Zowel Marokko als Turkije zijn oranje. Dit betekent dat zij tussen de rode en 
gele cultuur inzitten. Dit betekent voor de samenwerking dat Nederlanders 
planners zijn terwijl Marokkanen en Turken impulsiever zijn en meer uitgaan 
van het moment. Zij zullen deadlines ook minder zien als vaste afspraken. 
Nederlanders zijn ‘kouder’ en kunnen samenwerken zonder eerst uitgebreid 
kennis te maken. In de Marokkaanse en Turkse cultuur zal dit meer tijd 
kosten en zij hechten ook meer waarde aan een relatie. Ze zullen ook niet 
samenwerken met partijen die ze nog niet in vertrouwen genomen hebben.

In de praktijk heeft de diversiteit binnen deze samenwerking niet geleid tot een 
botsing van culturen. Met elkaars netwerk en expertise hebben de organisaties 
elkaar juist goed kunnen ondersteunen en aanvullen. Er is wellicht wel een 
verschil in werkwijze, die zowel samenhangt met culturele achtergronden als 
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de rol van de organisaties binnen het project. De taak van Publinc was het 
bewaken van de voortgang en het nakomen van de afspraken, waar IOT en 
SMN geen mandaat richting de lokale organisaties hadden om afspraken af 
te dwingen. Ze hadden een faciliterende en motiverende rol, er waren voor 
uitvoering afhankelijk van de lokale ambassadeurs en organisaties. Dat heeft 
af en toe geleid tot extra werkzaamheden rondom coördinatie. 

De trainingsdagen waren bedoeld voor ambassadeurs. Deze ambassadeurs, 
met verschillende culturen, zochten op de trainingsdagen de dialoog met 
elkaar. Vervolgens zijn zij ook in hun eigen regio gezamenlijke activiteiten gaan 
organiseren. Het positieve bij-effect van Omarmen is dat er op lokaal niveau 
meer interactie tussen de Turkse en Marokkaanse Nederlanders is ontstaan. 
Zij hebben elkaars lotgenoten als het ware leren kennen en daar waar mogelijk 
samengewerkt.

De samenwerking tussen de culturen op organisatieniveau van het project, 
door IOT, SMN en Publinc, dan wel in de uitvoering van het project, door de 
Turkse en Marokkaanse armoedeambassadeurs, heeft bijgedragen aan het 
succes van het project. 

Succesfactoren Omarmen
Juist de culturele diversiteit was één van de belangrijke succesfactoren van 
Omarmen. De culturele diversiteit binnen de projectgroep zorgde ervoor dat er 
aandacht en begrip was voor culturele verschillen. De interculturele sensitiviteit 
en vaardigheden hebben er aan bijgedragen dat, via de ambassadeurs, de 
doelgroep bereikt is. Óók de moeilijk bereikbare groepen. Van belang voor 
dit project was het bereiken van moeilijk bereikbare doelgroepen. Dat de 
organisaties gezamenlijk een groot landelijk en lokaal netwerk hebben, was 
hierin een succesfactor. Er is een constructieve en collegiale samenwerking 
tot stand gekomen tussen de werknemers van de drie organisaties waarbij 
de leden van de projectgroep duidelijke afgebakende rollen op zich hebben 
genomen,

“Tegelijkertijd is iedereen bereid geweest om over de eigen grenzen heen te 
kijken en mee te denken met de ander. De succesfactor hierin is dat er een 
grote bereidheid was om van elkaar te leren”, Sharif Rabbae (Publinc).
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Op deze wijze hebben de drie partijen elkaar gecomplementeerd. Tot slot zijn 
IOT, SMN en Publinc uitgegaan van hun eigen kracht. De bundeling van deze 
krachten door Publinc is ook ervaren als een succesfactor. 

Eén van de projectdoelen was dat Turkse en Marokkaanse organisaties 
gepositioneerd zouden worden in het veld van armoedebestrijding. Er 
zijn in Nederland vele initiatieven om armoede te bestrijden, maar de 
migrantenorganisaties ontbreken nog in deze reeks. De kracht van Publinc 
hierin is om de Turkse en Marokkaanse organisaties in contact te brengen 
met andere spelers in het veld, zodat men op lokaal niveau de samenwerking 
binnen armoedebestrijding kan versterken. Met de expertise van IOT, SMN en 
Publinc is een schakel ontstaan tussen gemeenten, relevante instellingen en 
migrantenorganisaties. 

De projectgroep
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“In de ruim negen jaar tijd dat 
ik al als hulpverlener in Utrecht 
aan het werk ben, heb ik al veel 
gezien en meegemaakt op het 
gebied van armoede. Ik ben 
begonnen als gezinscoach, werkte 
vervolgens als jeugdhulpverlener 
en ben nu werkzaam als buurtteam-
medewerker. In deze verschillende 
rollen ben ik veel armoede 
tegengekomen. Toen ik werd 
gevraagd om mij in te zetten als 
Ambassadeur Armoedebestrijding 

voor het project Omarmen heb ik dan ook geen moment getwijfeld. Omdat 
ik al zoveel te maken heb met de cliënten hier in Utrecht en ik duidelijk zie en 
weet waar zij tegenaan lopen vind ik het gewoon ontzettend mooi als ik hier 
iets in kan betekenen.

In de afgelopen jaren is mij duidelijk geworden dat diegenen die de Nederlandse 
taal machtig zijn en hun plichten en rechten kennen, te bereiken zijn door 
gemeentes en de overheid. De andere doelgroep die analfabeet is of de taal 
niet goed machtig is, blijft een groep waar je je zorgen over moet maken. Ik 
maak mij daar ook écht zorgen over. Daarnaast is het zo dat in Marokkaanse 
gemeenschappen de gezinnen vaak groot zijn en dat kost gewoon wat meer. 
Ook dat speelt vaak een grote rol in armoede in de Marokkaanse gemeenschap.

Kostendelersnorm als oorzaak van vergrote armoede
Wat ik vooral gezien heb, is dat mensen het echt zwaar hebben gekregen door 
de invoering van de kostendelersnorm. De kostendelersnorm houdt in dat de 
bijstandsuitkering aangepast wordt aan het aantal volwassenen woonachtig 
in een huishouden. Mensen hadden het al zwaar, maar nu helemaal. Zo kreeg 
ik laatst een bericht van een klant, een jongen van achttien, dat hij van zijn 
ouders ergens anders moest gaan wonen. Hij vroeg mij “Waar moet ik naar 
toe? Ik moet mij uitschrijven”. Vervolgens spreek ik dan de moeder en dan 
is het echt hartverscheurend. Zij zat in tranen tegenover mij en vroeg mij 

Bespreekbaar maken van het taboe

Malika Majdoub: Ambassadeur 

Armoedebestrijding, Utrecht

Ambassadeur aan het woord
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“Maar wat moet ik anders dan doen?” Deze jongen had schulden, hij had geen 
inkomsten. Op het moment dat er een uitkering voor hem aangevraagd zou 
worden, zou zijn moeder iets moeten inleveren. Dat geld kan zijn moeder niet 
missen en lijkt dus geen optie. De enige mogelijkheid is dan dat haar zoon 
ergens anders naar toe verhuist. 

Op eigen benen staan
Een van de lessen uit dit verhaal is dat het naar mijn idee belangrijk is om 
jongeren al ruim voor zij achttien worden bewust te maken van het feit dat 
zij dan op eigen benen moeten gaan staan. Het is bij hen nu echt niet bekend 
dat zij, zodra zij achttien zijn, verplicht zijn een ziektenkostenverzekering te 
hebben. Wanneer zij deze verzekering een aantal maanden achter elkaar niet 
kunnen betalen, komt er bovenop de gewone kosten ook nog een schuld. Het 
worden dan dus dubbele schulden en dat vind ik eigenlijk niet redelijk. Als 
je gaat graven dan zijn de schulden waar sommige jongeren mee lopen echt 
ongelooflijk. Zij kunnen vaak geen baan vinden, stoppen dan ook met school 
omdat zij die niet meer kunnen betalen. De schulden van deze jongeren zijn 
vaak echt alleen aan de ziektenkostenverzekering te wijten. Dus eigenlijk 
op het moment dat je volwassen wordt, zit je direct al in de problemen. Dit 
maakt duidelijk dat het van groot belang is om ook jongeren te betrekken in 
projecten over armoedebestrijding. 

Samenbrengen van verschillende partijen
Bij het organiseren van mijn bijeenkomsten heb ik geprobeerd verschillende 
partijen bij elkaar te brengen. Dit heb ik gedaan door in gesprek te gaan met 
deze partijen. Deze mensen kende ik uit mijn netwerk. Een van de partijen 
waar ik mee samengewerkt heb is de Speeltuin, die ook draait op vrijwilligers. 
Via hen kwam ik bij de Voedselbank. Tijdens de bijeenkomst hebben de 
verschillende partijen verteld wie zij zijn en wat zij kunnen betekenen voor 
mensen die in armoede leven. Het mooie hieraan is dat mensen vaak wel 
horen van bijvoorbeeld de Voedselbank, maar ze weten vaak niet hoe ze daar 
binnen moeten komen en of ze daar wel recht op hebben. 

Bespreekbaar maken van het taboe
Naar mijn idee is het taboe dat heerst op armoede nog groter onder 
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Marokkaanse gemeenschappen. Mensen zullen niet gauw zeggen “Ik heb het 
slecht” of “Ik kom niet rond”. Als ze bij ons bij buurtteam komen en zij zeggen 
dit, dan heeft het al een dieptepunt bereikt. Cultuur speelt denk ik een grote 
rol in dit taboe omdat je de vuile was niet buiten hangt. Daarnaast speelt de 
sociale controle mee. Mensen willen niet graag toegeven aan anderen dat ze 
het slecht hebben, want je woont wel in Nederland, in een Europees land. En 
vooral als je dan op vakantie gaat naar Marokko. Daar kun je niet aankomen 
met het verhaal dat je het slecht hebt in Nederland. Men denkt daar dan: “Wat 
zeg je nou? Je komt niet rond?” Dus dat zegt men niet. 

Wetend dat dit grote taboe op armoede heerst, heb ik geprobeerd dit 
bespreekbaar te maken in mijn bijeenkomsten. Misschien ben ik hiervoor wel 
erg verhollandst: ik gooi het er gewoon uit. Máár, ik vertel daar wel bij: “Jullie 
zijn niet de enigen, er zijn nog duizenden mensen die in hetzelfde schuitje 
zitten”. En dat maakt dat mensen niet over ‘ik’ gaan praten, maar wel over de 
gemeenschap. Vaak hebben ze het dan wel over zichzelf maar ze spreken het 
gewoon niet uit. Ze spreken in de tweede persoon. Wat naar mijn idee dus van 
enorm groot belang is om het niet op de persoon zelf te gooien, maar om het 
iets maatschappelijks te maken. Het is ook een probleem waar wij allemáál 
mee te maken hebben, het is een gemeenschappelijk probleem. Je hoeft dit 
dus niet op het individu te betrekken. Toen ik dit deed in mijn bijeenkomst 
hoorde ik mensen zeggen “Oja, ik ken iemand die…” . Vaak gaat het dan echt 
over henzelf of een nabij familielid, maar je hoort dit niet. Op deze manier 
bespreken mensen, ook al is het in tweede persoon, hun eigen probleem 
toch.”

Doelgroep Vrouwen

Aantal aanwezigen +/- 20 per bijeenkomst

Benadering
Flyeren bij scholen, lokale (etnische) ondernemers. 
Via de Speeltuin.

Tips voor toekomstige ambassadeurs:
Gooi armoede niet op de persoon, maar maak 
het algemeen. Betrek meisjes/jonge vrouwen in 
armoedebestrijding.
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heen moeten bijten. En nu kan ik andere mensen helpen, door de ervaringen 
die ik toen zelf heb gehad en door het netwerk dat ik heb opgebouwd.

Dankzij Omarmen heb ik een aantal bijeenkomsten kunnen organiseren 
waar de doelgroep veel aan heeft gehad. Ik heb hiervoor een heel goede 
samenwerking met de moskee. Die samenwerking is cruciaal; als mensen 
problemen hebben zoeken ze de godsdienst op. De voorzitter van de moskee 
heeft toegezegd dat hij een ruimte ter beschikking stelt waar voorlichting 
gegeven kan worden. Dat maakt de drempel lager. Het is op een vertrouwde 
plek. Ook heb ik de bijeenkomsten niet aangekondigd als bijeenkomsten over 
armoede. Ik noemde het ‘laat je geld niet liggen’. Daar kwamen de mensen op 
af. Door die bijeenkomsten konden enkele tientallen mensen écht geholpen 
worden. Ik heb de aanwezigen bijvoorbeeld geïnformeerd over stichting 
Leergeld en ook meteen voorzieningen aangevraagd. En gezorgd dat mensen 
terecht konden bij de Voedselbank. Dat is iets waar mensen niet uit zichzelf 
naar toe gaan. Ook de taal speelt daarbij een rol – mensen begrijpen vaak 
niet waar ze heen moeten. Ze begrijpen niets van het internet en spreken de 
taal onvoldoende. Ze vragen dan wel aan hun kinderen om te helpen, maar 
dat gebeurt ook niet altijd. Ik denk dat we met deze bijeenkomsten zelfs 
huisuitzettingen voorkomen hebben.

“Ambassadeur ben je 24 uur per 
dag. Ik ben voortdurend bezig 
met regelen, organiseren, mensen 
helpen. Eigenlijk doe ik dit soort 
werk al heel lang, al vanaf 1999. 
Van huis uit ben ik jurist. Dat helpt 
enorm, want ik weet veel van 
regelgeving. En die kennis is iets wat 
veel mensen die in armoede leven 
nodig hebben. Ik weet waar ik het 
over heb omdat ik zelf ook in de 
ellende heb gezeten. Dat zeg ik ook 
eerlijk. Ik heb door de zure appel 

Verschil maken op individueel niveau

Ali Rahmoun: Ambassadeur 

Armoedebestrijding, Arnhem

Ambassadeur aan het woord
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Meteen actie ondernemen
De mensen vertrouwen mij, omdat ze me kennen, omdat ik weet waar ik het 
over heb. En omdat ik mijn beloftes direct nakom. Ik werk niet volgens een 
procedureboekje. Ik snap dat dat bij sommige organisaties en bij de gemeente 
wel nodig is. Daar heb je stap A, stap B, stap C en stap D. En als je bij stap D bent, 
zijn we alweer een paar maanden verder en zijn de problemen alweer een stuk 
groter geworden. Dan haken de mensen af. Het duurt te lang, ze hebben het 
gevoel van het kastje naar de muur gestuurd te worden. Ik onderneem meteen 
actie. En ik ben ook heel duidelijk: ik help mensen eenmalig, en druk ze op het 
hart om meteen contact op te nemen als het weer mis dreigt te gaan. Want ik 
geef mensen altijd een tweede kans. Maar daarna is het afgelopen.

Tijdens Omarmen kwam ik in contact met een man die grote schulden had. Ik 
ben naar zijn huis gegaan en hij liet me een plastic tas vol met aanmaningen 
en rekeningen zien. Op datzelfde moment kwam zijn zoon de kamer binnen 
en vroeg “Papa, krijgen we vanavond wel warm eten?” Toen brak mijn hart. Ik 
heb die man toen meteen meegenomen en we hebben boodschappen gedaan. 
Een paar dagen later belde hij mij met een enthousiast verhaal. Hij zei dat 
al zijn problemen voorbij waren, en al zijn schulden afbetaald. Dat wilde ik 
met eigen ogen zien en ik ben toen weer naar zijn huis gegaan. Daar bleek 
dat hij zich met de verkeerde mensen had ingelaten. Zij wilden zijn schulden 
afbetalen op voorwaarde dat ze bij hem op zolder een wietplantage konden 
aanleggen. Daar heb ik een stokje voor gestoken. Ik heb hem verbonden aan 
een budgetcoach en er is een bewindvoerder aangesteld. Uiteindelijk zag 
deze man ook in dat dat een veel betere oplossing was. Maar in zijn wanhoop 
was hij bijna de criminaliteit ingegaan. Dat komt veel voor: mensen die uit 
wanhoop het verkeerde pad opgaan. Gelukkig is dat niet gebeurd.

Aangrijpende casus
Via via kwam ik in contact met een gezin, waarvan de moeder helemaal was 
doorgedraaid. De vader was met de noorderzon vertrokken naar Spanje, en de 
twee kinderen van veertien en acht stonden er in feite alleen voor. De moeder 
was verslaafd en zat in de prostitutie. De school had Jeugdzorg ingeschakeld 
en zo raakte ik er ook bij betrokken. De kinderen zijn op mijn advies bij hun 
opa en oma ondergebracht. En ik ben met de vader in gesprek gegaan. Samen 
zijn we naar de Kringloop gegaan om spullen voor zijn kinderen te halen, bij 
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stichting Leergeld hebben we een computer voor zijn dochter en een fiets voor 
zijn zoon aangevraagd, en ook heb ik hem bij de Voedselbank aangemeld. Via 
de Sociale Dienst heb ik, bij wijze van uitzondering, wat leefgeld als voorschot 
voor hem verkregen. Eigenlijk kon dat niet omdat deze mijnheer nooit in 
Nederland had gewerkt, maar omdat ik de mensen bij de gemeente ken, weten 
ze ook dat het echt een noodgeval was. Daarna heb ik dit gezin overgedragen 
aan het Sociaal Wijkteam. Bij dit gezin was sprake van multiproblematiek, veel 
meer dan alleen armoede. De zorg wordt nu vanuit het Wijkteam geregeld. Dit 
was wel een van de meest aangrijpende casussen die ik heb meegemaakt als 
Ambassadeur Armoedebestrijding. 

Ik ben heel blij met Omarmen. Toen ik benaderd werd, heb ik ook meteen ‘ja’ 
gezegd. Het is een goed project, er is veel behoefte aan. Ik hoop ook echt dat 
het verder gaat. Want mensen zijn nu enthousiast. En ze beginnen verandering 
aan te brengen in hun situatie. Als het nu zou stoppen, zijn we weer terug bij 
af.”

Doelgroep
Mannen, 18 tot 70 jaar. Collega organiseerde een 
bijeenkomst voor vrouwen

Aantal aanwezigen +/- 80 per bijeenkomst

Benadering: Persoonlijk, social media, mond-tot-mond reclame

Tips voor toekomstige ambassadeurs:
Geef ruim op tijd aan wanneer de bijeenkomst plaats 
vindt.
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Schakel tussen culturen

Melahat Çapoğlu: Ambassadeur 

Armoedebestrijding, Eindhoven

“We zien aan alles dat het écht nodig 
is om aandacht te besteden aan 
armoede; anders hadden we ook 
niet zoveel bereikt. In het spreekuur 
dat we vanuit stichting Nese Divers 
organiseren, hebben we dagelijks 
te maken met vragen rondom 
armoede. Met de bijeenkomsten 
vanuit het project Omarmen hadden 
we ineens een veel groter bereik. 
Met weinig middelen hebben we in 
korte tijd veel gedaan. 

Stichting Nese bestaat al 35 jaar. We hebben dus een enorm netwerk. 
Daarnaast ben ik zelf ook nog bestuurslid bij het IOT. Ik weet daardoor veel 
van de problemen die er spelen, rondom uitkering, schulden, schoolverlaters. 
Sommige vrouwen die naar ons toe komen verkeren in de schulden door hun 
man.  Ook zijn er veel gezinnen die financiële moeilijkheden hebben omdat ze 
net iets te veel verdienen. Daardoor komen ze niet in aanmerking voor allerlei 
toeslagen. Een ander voorbeeld: ik ken gezinnen die in de schuldhulpverlening 
zitten, waarbij ze 50 euro per week krijgen als leefgeld. En dat bedrag is weer 
net te hoog om bij de Voedselbank terecht te kunnen. Ik zeg dan: “Maak er 49 
euro van!” Dan kan iemand bij de Voedselbank aankloppen. Maar zo werkt het 
niet, regels zijn regels. Ik krijg ook heel veel vragen en verzoeken van mensen 
die inwonende kinderen hebben die studeren. Ze dragen niets bij aan het 
gezinsinkomen maar kosten wel geld. Vooral moeders zijn daar de dupe van. 
Ze zouden eigenlijk geld moeten vragen, maar welke moeder doet dat bij haar 
eigen kinderen? 
Ik weet niet wat dé oplossing is voor het armoedeprobleem. Het begint in 
ieder geval met bewustwording. Daar hebben we in dit project heel veel 
aandacht aan besteed. Dat heeft gewerkt, dat zien we. De mensen hebben 
nu een luisterend oor gevonden en willen vragen stellen en hun ervaringen 
delen. Alleen hebben we daar de capaciteit niet voor. Dat is wel moeilijk. Het 
zou goed zijn als er een follow-up komt waarbij dit onderwerp ingebed wordt 
in de reguliere werkzaamheden.  

Ambassadeur aan het woord
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Delen wat je hebt
Er kwamen vooral oudere vrouwen op de bijeenkomsten af. Met name vrouwen 
van de eerste generatie, vaak 65+-ers die allemaal naar Nederland gekomen 
zijn met het idee dat ze hier een bestaan zouden opbouwen, waardoor ze voor 
hun ouders zouden kunnen zorgen. Alleen is dat vaak niet gelukt. Zij verkeren 
nu in dezelfde positie als hun ouders: ze zijn afhankelijk van hun kinderen. 
Dat vind ik zo triest om te zien. Maar hoe arm mensen ook zijn, tóch willen ze 
delen. Zelfs de vrouwen die niets hebben, bekommeren zich om de dak- en 
thuislozen in Eindhoven. Zij maken iedere week soep en delen dat uit. Dat 
vind ik hartverwarmend.  De insteek van de bijeenkomsten was: hoe ga je met 
je geld om, en kom je rond? Er kwamen veel vragen en verzoeken om hulp. 
Er was bijvoorbeeld een vrouw die echt financiële ondersteuning nodig had. 
We hebben toen Wijeindhoven1 ingeschakeld. Uiteindelijk heeft ze daar een 
uitkering gekregen. Maar dat heeft negen maanden geduurd. En het heeft ons 
zo veel tijd gekost, die we eigenlijk niet hebben. We merken ook dat er op veel 
plekken onvoldoende interculturele vaardigheden en kennis aanwezig zijn om 
deze doelgroep goed te ondersteunen. Daarom zijn wij een schakel. Veel van 
het werk dat ik als Ambassadeur Armoedebestrijding doe, werd ook al gedaan 
vanuit stichting Nese. Het is ingebed in onze reguliere werkzaamheden. 
Doordat er een apart project over armoede was, creëerde dat wel een kans 
om te focussen. We konden nu voorlichting geven aan grote groepen. Ik besef 
nu ook dat het probleem veel groter is dan wij dachten.”

1) Gemeentelijke organisatie die zorgt voor (tijdelijke) ondersteuning op gebied van o.a. werk en 
inkomen, participatie en zorg en opvoeding.

Doelgroep Vrouwen 65+

Aantal aanwezigen +/- 20 per bijeenkomst

Do’s: Mond-tot-mond reclame, via het netwerk

Tips voor toekomstige ambassadeurs:
Plenaire voorlichten, praktische tools zijn noodzakelijk, 
houd een sterk programma aan voor de bijeenkomst.
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Succesfactoren en leerpunten
De Ambassadeurs Armoedebestrijding hebben na afloop van iedere 
bijeenkomst een ‘evaluatieformulier’ ingevuld. Deels waren deze formulieren 
bedoeld als zelfevaluatie, deels ook als input voor de projectgroep, waarmee 
aan het einde van het project een gedegen beeld samengesteld kon worden 
van succesfactoren en leerpunten binnen het project. Ten behoeve van het 
versterken van projecten als deze in de toekomst zijn deze punten gebundeld.  
Ook hebben we de top drie van tips die de ambassadeurs over lokale 
bijeenkomsten gaven hier verwerkt.

Informatie en samenwerking  
Bij vrijwel elke bijeenkomst kwam naar voren dat de deelnemers aan 
de bijeenkomst niet of nauwelijks op de hoogte zijn van gemeentelijke 
regelingen en voorzieningen. Bij het horen over bestaande mogelijkheden 
stelden de deelnemers veel vragen. Van belang is daarom dat er meerdere 
instanties betrokken worden bij bijeenkomsten: bijvoorbeeld de Sociale 
Dienst, de Voedselbank, Buurtteams en/of Sociaal Wijkteams en andere 
(lokale) maatschappelijke instellingen en initiatieven. Een dergelijke 
samenwerking heeft een meerwaarde op drie punten. Ten eerste kunnen 
de vertegenwoordigers van deze organisaties meteen en op basis van hun 
deskundigheid vragen beantwoorden. Ten tweede is er op deze manier 
persoonlijk contact gecreëerd tussen deelnemers en deze organisaties, 
waardoor de drempel om gebruik te maken van voorzieningen lager wordt. 
Tenslotte is het ook een meerwaarde voor de lokale organisaties om op deze 
manier de doelgroep beter te leren kennen en zodoende beter te kunnen 
inspelen op de daar aanwezige behoeften.

De ambassadeurs die gastsprekers van eerder genoemde organisaties 
uitgenodigd hadden, zagen dat dit erg positief heeft uitgepakt. Er werd door 
de armoede ambassadeurs geconstateerd dat er meer verbinding is ontstaan 
tussen deelnemers en gastsprekers. Ter plekke zijn er afspraken gemaakt 
tussen de medewerkers van de lokale organisaties en deelnemers om hun 
individuele problematiek te bespreken. 

Succesfactoren en leerpunten
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Ook de aanwezigheid van de gemeente (beleidsmakers en bestuurders) is van 
grote waarde. Mehmet Can, Ambassadeur Armoedebestrijding in Nijmegen 
zegt hierover het volgende: 

‘De kracht van een dergelijke bijeenkomst waarbij schaamte en angst 
overheerst, hangt ook samen met de betrokkenheid van de lokale bestuurders. 
Hun aanwezigheid wordt bij een vervolg dan ook zeer op prijs gesteld.’

Tijdens de bijeenkomsten zijn veel vragen gesteld over het beleid omtrent 
armoede en over gemeentelijke voorzieningen. Het bleef niet alleen bij 
vragen, ook werd er meteen actie ondernomen: meerdere deelnemers 
hebben zich, al dan niet met ondersteuning van de ambassadeur, aangemeld 
bij de Voedselbank. Door de bijeenkomsten zijn de deelnemers zich bewust 
geworden van de armoede waarin zij leven, én de mogelijkheid hierin 
verandering aan te brengen. Een aantal bijeenkomsten richtte zich niet alleen 
op informatieverstrekking maar had ook als doel om deelnemers vaardigheden 
op het gebied van bijvoorbeeld budgetteren bij te brengen. 

Vertrouwen en veiligheid
Tijdens de bijeenkomsten is het van belang dat er een open en veilige sfeer 
gecreëerd wordt, waardoor deelnemers vragen durven te stellen. Ook is er 
vanuit met name de oudere deelnemers aangegeven dat het prettig was om 
hun verhaal te bespreken met een ambassadeur vanuit de eigen gemeenschap 
en met dezelfde etnische achtergrond. Dit omdat er dan geen taalbarrière 
is en ook culturele verschillen ten opzichte van de autochtoon Nederlandse 
samenleving niet uitgelegd hoeven te worden door de deelnemer. In een 
veilige sfeer waarin vertrouwen de boventoon voert, kunnen deelnemers ook 
moeilijke vragen stellen en begrijpen zij het antwoord. Daarnaast is het van 
belang dat ook de samenstelling van de groep zorgt voor  het vertrouwen om 
te durven spreken. Een deel van de bijeenkomsten was alleen voor vrouwen en 
moeders. Ambassadeur Armoedebestrijding Touria Belkhyatte uit Amsterdam 
beschrijft haar ervaring: “Het was een geslaagde bijeenkomst voor een groep 
moeders. Er was een veilige en gemoedelijke sfeer waar vooral begrip voor 
elkaar wordt getoond en waarbij moeders steun aan elkaar konden geven”.
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Een vervolg op Omarmen: herhaling en inbedding
De hoeveelheid vragen van deelnemers laat zien dat er veel onwetendheid is 
binnen de doelgroep. In verschillende gemeentes wordt dan ook nagedacht over 
de follow-up van Omarmen en hoe deze werkwijze ingebed kan worden in lokale 
structuren. Zo zijn er bijvoorbeeld initiatieven opgezet om in samenwerking 
met de lokale zelforganisaties of moskeeën een inloopspreekuur in te voeren. 
Daar kan men terecht met vragen over voorzieningen en mogelijkheden. 
Aangezien armoedebestrijding een decentrale verantwoordelijkheid is, wordt 
naar de gemeente gekeken om dergelijke initiatieven te faciliteren. Dat kan 
in de vorm van financiële ondersteuning, en soms ook door menskracht, een 
locatie of andere faciliteiten ter beschikking te stellen. 

Tot slot is er door veel van de Ambassadeurs Armoedebestrijding aangegeven 
dat zij graag meer bijeenkomsten zouden willen organiseren, zodat zij 
verschillende onderwerpen met betrekking tot armoede kunnen behandelen 
en dieper op de materie kunnen ingaan. Met een of twee bijeenkomsten is 
de armoede niet verholpen. Ali Koçak is Ambassadeur Armoedebestrijding in 
Dordrecht en heeft ook bijeenkomsten geleid in Sliedrecht, Emmeloord en 
Harderwijk. Hij formuleert: “De kracht ligt in herhaling”. 

Top 3 van de tips van de Ambassadeurs: 
1. Werk samen met betrokken instanties, zodat deelnemers die vragen 

hebben meteen antwoord krijgen. Ook is dan de drempel voor een bezoek 
aan een instantie lager geworden. Persoonlijk contact is belangrijk.

2. Zorg voor een veilige en vertrouwde sfeer in bijeenkomsten. Daardoor 
kunnen deelnemers hun schaamte loslaten en wordt het taboe 
bespreekbaar.

3. Maak een flyer over de bijeenkomst met praktische tips. Dit kan als het 
vooraf wordt uitgedeeld meer mensen stimuleren tot deelname aan de 
bijeenkomst. 

Succesfactoren
Een groot aantal factoren heeft bijgedragen aan het succes van Omarmen. 
Een deel van de factoren is door de ambassadeurs zelf benoemd, een ander 
deel is door de projectgroep gedestilleerd uit de evaluatieformulieren en uit 
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gesprekken met ambassadeurs en andere betrokkenen. De succesfactoren 
kunnen worden opgedeeld in factoren die vooral binnen de landelijke 
projectgroep speelden als factoren die vooral op lokaal niveau van belang 
waren:

Landelijk:
• De diversiteit binnen de projectgroep, zowel qua culturele samenstelling 

als ook qua vaardigheden en competenties; 
• De samenwerking tussen alle partners;
• Het benutten en samenbrengen van een enorm netwerk, zowel op 

landelijk als op lokaal niveau;
• De grote betrokkenheid en intrinsieke motivatie bij alle partijen om te 

werken aan het bestrijden van armoede.

Lokaal:
• Vertrouwen van de doelgroep in de ambassadeurs, waardoor armoede 

bespreekbaar werd gemaakt;
• De sleutelrol die de ambassadeurs ook al vóór Omarmen vervulden in 

hun gemeenschap en op lokaal niveau, waardoor ze aan beide kanten 
gemakkelijk een ingang konden creëren om bijeenkomsten te organiseren;
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• De rol die migrantenorganisaties en het netwerk dat zij hebben op lokaal 
niveau, waarmee snel en relatief eenvoudig een groot bereik kon worden 
gecreëerd;

• Het vermogen van de ambassadeurs om meteen in actie te komen en 
problemen op te lossen.

De succesfactor voor het project in zijn totaliteit was de financiële bijdrage 
van het ministerie. Dat is cruciaal gebleken om Omarmen goed neer te zetten. 
Dankzij de subsidie konden de ambassadeurs een vergoeding krijgen voor hun 
tijd en inzet en konden de inspanningen van de zelforganisatie beloond en 
de bijeenkomsten gefaciliteerd worden. Ook was de subsidie noodzakelijk 
om de lokale projecten op landelijk niveau te coördineren, te monitoren 
en te evalueren. Tenslotte werd de subsidie ook gebruikt om de landelijke 
bijeenkomsten te organiseren waar de ambassadeurs kennis konden opdoen, 
hun netwerk konden vergroten en hun vaardigheden verbeteren.

Leerpunten:
• De informatieverstrekking in eigen taal (Turks, Berbers, Arabisch) blijft 

achter bij de informatiebehoefte. Daardoor lopen de mensen die in 
armoede leven veel informatie en dus ook geld mis; 

• Als bijeenkomsten niet tijdig worden gepland en aangekondigd blijft het 
gerealiseerde bereik achter bij het gewenste bereik;

• Er is geen duidelijkheid over de follow-up van Omarmen en op de 
bijeenkomsten op lokale niveau. Daardoor bestaat de kans dat het animo 
om verandering te bewerkstelligen wegzakt;

• De sociale kaart op lokaal niveau is niet bekend, waardoor mensen de weg 
niet kunnen vinden;

• Er zijn op lokaal niveau veel organisaties actief  op het gebied van 
armoedebestrijding, waardoor er soms overlap is én soms gaten vallen in 
dienstverlening en ondersteuning.

Uit de leerpunten en succesfactoren wordt duidelijk dat er een grote behoefte 
is aan voortzetting van Omarmen en structurele inbedding op lokaal niveau. 
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Nawoord

“Toen we anderhalf jaar geleden aan dit project begonnen, had ik niet voorzien 
wat er allemaal boven tafel zou komen. Zo veel verhalen over schrijnende 
armoede, over moeilijke levensomstandigheden, over de weg niet kunnen 
vinden naar de hulpverlening, over bureaucratie en ingewikkelde regelgeving. 
Het bewijst voor mij dat het hoog tijd was dat we hiermee aan de slag gegaan zijn. 
Ik ben het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dan ook dankbaar 
voor de toekenning van de subsidie aan projectpartners SMN, IOT en Publinc. 
Als Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders en Inspraakorgaan 
Turken in Nederland hebben we een éxtra verantwoordelijkheid om bij te 
dragen aan een oplossing van dit maatschappelijke vraagstuk. Wij kennen de 
doelgroep, hebben het relevante netwerk, de interculturele vaardigheden 
en begrijpen ook beter waar de oorzaken van en oplossingen voor armoede 
zitten.
 
De eerste stap naar een toekomst zonder armoede is bewustwording. Daar 
hebben alle ambassadeurs een enorm belangrijke rol in gespeeld. Tijdens de 
lokale bijeenkomsten (meer dan tachtig in totaal!) is onder andere gewerkt 
aan bewustwording: als je je ervan bewust bent dat het niet gewoon is dat je 
altijd geld tekort komt, dat er geen mogelijkheid is om een nieuwe koelkast 
aan te schaffen als de oude kapot is, dat je feesten overslaat omdat je geen 
geld hebt voor een cadeau, dat je bezuinigt op eten, zorg en medicijnen omdat 
je anders de huur niet kunt betalen en dat je de post niet durft open te maken 
omdat je bang bent voor de zoveelste aanmaning, pas dan kan je er iets aan 
doen. 

En eigenlijk zit daar nog een stapje voor: armoede is een taboe. Onze 
ambassadeurs hebben dat taboe bespreekbaar proberen te maken. Als 
deelnemers zagen dat ze er niet alleen voor stonden en hoorden dat er 
mogelijkheden zijn om iets aan de armoede te doen, dan was er een eerste 
belangrijke horde genomen. 
Onze visie en aanpak komen tot uitdrukking in het beeldmerk van Omarmen: 
we doen dit ‘om armen’, voor de armen onder ons, en we doen dit ook door 
hen te omarmen: door hen mee te nemen en te begeleiden, totdat mensen 
het zelf kunnen. Het landelijk project loopt ten einde maar het werk is nog 
lang niet klaar. Met Omarmen hebben we een zaadje gezaaid. Dat moeten we 
nu water geven, om te zorgen dat het groeit en tot bloei komt. Ik hoop dat 
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bestuurders en beleidsmakers op lokaal 
niveau hun verantwoordelijkheid nemen 
ten aanzien van armoedebestrijding. Dat 
ze leren van de resultaten van Omarmen 
en daar de vruchten van plukken. Dat ze 
ambassadeurs op lokaal niveau faciliteren 
om dit belangrijke werk voor te zetten. 
Dat ze gebruik maken van de ervaringen 
die we hebben opgedaan en met onze 
hulp daarop voortbouwen. Want alleen 
gezamenlijk kunnen we de armoede 
bestrijden!”

Aissa Zanzen
Voorzitter Stuurgroep Omarmen
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Op www.omarmen.nl kunt u meer informatie vinden over het project 
Omarmen. 

Het Nibud is een onafhankelijk kenniscentrum en vraagbaak op het gebied van 
geld. Niet alleen consumenten, maar ook professionals schakelen het Nibud 
in: www.nibud.nl.

Op de website www.berekenuwrecht.nl kan men berekenen of er recht 
bestaat op landelijke regelingen als kinderbijslag, huurtoeslag, zorgtoeslag, 
kinderopvangtoeslag, aanvullende bijstand en alle heffingskortingen. Ook 
gemeentespecifieke regelingen en tegemoetkomingen zijn via deze website 
te vinden. 

Via www.berekenuwrechtplus.nl kunnen minimaregelingen online worden 
aangevraagd. De aanvraag wordt verwerkt in het uitkeringsysteem van de 
gemeente. 

Stichting Weet Wat Je Besteedt richt zich op de financiële zelfredzaamheid 
bij jongeren. Ook ontwikkelt WWJB samen met jongeren initiatieven die 
bijdragen aan hun financieel inzicht en hun weerbaarheid. Bekijk www.wwjb.
org voor meer informatie.

Meer informatie over armoedebestrijding in Nederland, vindt u in de 
onderstaande documenten: 
• Handreiking voor Nederlandse gemeenten: ‘Effectief kindgericht 

armoedebeleid’ (De kinderombudsman, 2013)
• De Hogeschool Utrecht en de Hogeschool van Amsterdam: ‘Op weg naar 

effectieve schuldhulp preventie: voorkomen is beter dan genezen’ (dr. R. 
van Geuns, et. al, 2012) 

• Vereniging Nederlandse Gemeenten: ‘De eindjes aan elkaar knopen: 
cruciale vragen bij financiële problematiek in de wijk’ (dr. N. Jungmann, 
et. al, 2015)

• Centraal Bureau voor de Statistiek: ‘Armoede en sociale uitsluiting’ (M. 
Akkermans, et. al, 2015)

Meer lezen...
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Omarmen is uitgevoerd met dank aan de 
Ambassadeurs Armoedebestrijding:

Rachida Ahbouk   Arnhem
Hassan Aichaoui   Eindhoven
Hamide Ak   Rotterdam
Alaeddin Akkus   Deventer
Ali Albostan   Utrecht
Nermin Altıntaş   Den Haag
Aziz Amar Ouyaala  Eindhoven
Adil Arabou   Enschede, Almelo
Mustafa Ayrancı   Amsterdam
Mohamed Arabou  Den Haag
Touria Belkhayatte  Amsterdam
Mohamed Benfaddil  Amsterdam
Mohamed Benhaddou  Gouda, Utrecht
İsmet Buyurgan   Den Haag
Mehmet Can   Nijmegen
Melahat Çapoğlu  Eindhoven
Fındık Demir   Amsterdam
Abdelouahab El Amri  Amsterdam
Mustapha El Karouni  Nijmegen
Mehmet Emir   Enschede
Khadija Ezzerga   Breda, Tilburg
Driss Fatnassi   Rotterdam
Hasan Kaplan   Utrecht
Ali Koçak   Drechtsteden, Emmeloord, Harderwijk
Bouchra lahrech   Ede, Veenendaal
Malika Majdoub   Utrecht 
Rachida Mezjam   Nijmegen
Ibrahim Ölmez   Leiden
Ayfer Ortak   Leiden
Ali Osman Yıldırım  Arnhem
Ali Rahmoun    Arnhem
Mohamed Said Guernaoui Twente
Nadir Sayın   Deventer 
Faiza Settia   Deventer
Göksel Soyugüzel  Eindhoven
Sahar Takhari   Venray
Driss Tabghi   Dordrecht
Ali Toprak   Drechtsteden
Oktay Ünlü   Rotterdam
Ülkü Yılmaz   Oldenzaal
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