Armoedeconferentie 2016, thema ‘Daadwerkelijk aan de slag’.
Korte samenvatting
Van de oude kijk:
‘Je bent een probleemgeval’
Naar een nieuwe kijk:
‘Je bent een mens en je hebt een probleem’.
Inzichten en adviezen:
1. Voor zowel de organisaties als de mensen die armoede ervaren (ervaringsdeskundigen):
Kijk anders tegen armoede en schulden aan. Ga als mensen onder elkaar niet in
de ‘probleem-stand’ staan, maar kijk sámen naar de oplossing – of oplossingsmogelijkheden- van de persoon. Van ‘je bent een probleemgeval’ naar ‘je bent een mens
en hebt een probleem’.
2. Voor de organisaties en de ervaringsdeskundigen samen:
Maak actielijst naar aanleiding van de gesprekken en de ideeën/tips die genoemd zijn.
Heel veel bezoekers van de armoedeconferentie hebben hun contactgegevens achter
gelaten. Betrek hen bij het vervolg. Zorg dat er regelmatig een informatie verspreid wordt
over de voortgang van de acties.
3. Voor de organisaties en ervaringsdeskundigen samen:
Organiseer een plek waar alle informatie over wat er in Gemert- Bakel te halen en te
brengen is op het gebied van armoedebestrijding. Dit moet een plek zijn waar inwoners
elkaar gemakkelijk en vrij kunnen ontmoeten, maar ook een digitale plaats waar vraag en
aanbod rondom armoede herkenbaar en zichtbaar zijn.
4. Voor de ervaringsdeskundigen:
Over armoede praten helpt, elkaar helpen helpt. Deel je zorgen op een positieve manier
met anderen. Denk samen na over oplossingen. Maak van een ervaring een tip (hoe
negatief de ervaring ook is). Wees tevreden met het resultaat (ook al is het maar een klein
stapje in de goede richting). Niet alle oplossingen geven het beste resultaat, second best
is ook een resultaat en een stap in de goede richting.
5. Voor de ervaringsdeskundigen:
Zorg dat je de hulpverlener betrekt bij je zorgen en frustraties. Doe een beroep op de
hulpverlener om je te helpen jouw tips om te zetten in een actie. Zoek mensen die jou
gaan helpen om jouw ideeën te realiseren.

