
WERKCONFERENTIE STERK UIT 
ARMOEDE GROOT SUCCES!

De werkconferentie over de methodiek ‘werken 
met ervaringsdeskundigen in armoede en sociale 
uitsluiting’, die heeft plaatsgevonden op 26 mei 2016 in 
het provinciehuis in Groningen, was een groot succes. Het 
was vol in de statenzaal, met onder andere wethouders, 
statenleden, raadsleden, bestuurders van maatschappelijke 
organisaties, beleidsadviseurs en ervaringsdeskundigen.
De sfeer was energiek en bevlogen. 

Namens de Stichting Mens en Maatschappij heette Pieter de Maar ieder-
een welkom. De inspirerende dagvoorzitter Eric van Oosterhout heeft met 
veel humor de middag geleid. Door zijn betrokken manier van vragen stel-
len zijn prachtige interviews ontstaan. Daaruit ontstonden mooie verhalen 
van de ervaringsdeskundigen Heide van der Laan, Janneke Plaggenborg 
en Karin van den Hende, die binnen kwamen bij de aanwezigen. 

Professor Gijsbert Vonk liet zijn licht schijnen over de wijze waarop regel-
geving in het nadeel van mensen in armoede werkt. Met name de sancties 
houden armoede in stand. 

De urgentie en noodzaak van de methodiek ‘Sterk uit Armoede’ en het 
werken met ervaringsdeskundigen, werd door verschillende sprekers aan-
getoond. De filmbeelden hierover hebben grote indruk gemaakt op alle 
aanwezigen. 

Projectleider Famke ten Brinke van ZIVA/Stichting Mens en Maatschappij 
heeft samen met een ervaringsdeskundige in opleiding Johanna Ploeger, 
de stand van zaken toegelicht en de grote ambitie aangegeven om in de 
toekomst structureel in Noord Nederland samen te werken met ervarings-
deskundigen.  

Wethouder Mattias Gijsbertsen van Groningen gaf in voorbeelden aan 
hoe succesvol het inzetten van ervaringsdeskundigheid kan zijn. Het panel 
dat volgde (met Hans de Vroome, beleidsadviseur van Kompanjie, Heide 
van der Laan, ervaringsdeskundige, Johan Brongers, bestuurder Tinten 
welzijnsgroep en Mabel van den Bergh, projectleider ZIVA/Stichting Mens 
en Maatschappij) beantwoordde vragen uit de zaal en riep gemeenten en 
maatschappelijke organisaties op om mee te doen. Johan Brongers bena-
drukte hierbij de noodzaak dat ook andere werkgevers zich melden. 

De gedeputeerde Eelco Eikenaar heeft als gastheer de conferentie ge-
opend en afgesloten. Hij begon met de feiten en de cijfers over armoede 
in de provincie. Hij gaf aan het einde van de dag aan de zaal terug geraakt 
te zijn door de verhalen en van mening te zijn dat deze aanpak versprei-
ding verdient. Hij nodigde iedereen uit de kaart in te vullen met de keuze 
ja of ja, en mee te doen als gemeente, als werkgever, als medefinancier of 
als ambassadeur. 

Na afloop vond er tijdens een hapje en een drankje in het atrium van het 
provinciehuis, nog veel uitwisseling plaats tussen de conferentiegangers. 

We kijken terug op een zeer geslaagde conferentie die een vliegwiel is 
voor het vervolg.
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