
Welkom in 

de Houtwerf



WIJ HEBBEN EEN DROOM: 
ARMOEDE VERZACHTEN EN 

FINANCIËLE 
ZELFREDZAAMHEID IN DE 

REGIO RIJK VAN NIJMEGEN 
BEVORDEREN.

DOE JE MEE?



#RVNverzachtarmoede



Uitkomsten avond

Welke mogelijkheden zie jij om armoede te helpen verzachten in de regio Nijmegen

1 loket van waaruit vervolg opgestart wordt (één proces voor de cliënt)

Elkaars bekendheid geven aan de doelgroep

Signaleren en doorverwijzen (meedenken)

Kosten / boetes afschaffen

helpen inzicht te verkrijgen in financiën (inkomsten/uitgaven) en informeren welke loketten er zijn (vrijwilligers)

betrekken van betrokkenen ipv praten over

vraag of je iets voor iemand kunt betekenen (bijv ouder uit de klas van je kind)

contacten op scholen benaderen om het thema armoede bespreekbar te maken

ga het gesprek aan het iemand die armoede ervaart zonder oordeel, maar met vragen

behoefte ophalen bij mensen in armoede

kennis delen

ervaringsdesk inzetten / ervaringsverhalen inzetten om het taboe te doorbreken en verbinding te leggen

afschaffen van de € 5,- inschrijfgeld voor 0-18 jarige bibliotheek abonnementen

wekelijks een inzamenstand in ieder wijkcentrum / winkelcentrum

cursus tel je geld van www.oefenen.nl

stichting present bemiddelt vrijwilligers naar hulpvragen van mensen in Nijmegen in samenwerking met 

professionele hulpverlening

scholen, huisartsen etc benaderen voor vroegsignalering

ambassadeurs opleiden (net als bij laaggeletterdheid)

vaker een voedselactie zoals die eind vh jaar

Quote: we hebben met z’n allen een verrekte 
grote opdracht, nl. om de mensen die het 
minder hebben echt te gaan helpen



Uitkomsten avond

Rode draad:

Preventie:
1. Ervaringsdeskundigen meer inzetten om armoede te verzachten
2. Financiële educatie aan jongeren verbeteren
3. Signaalfunctie van inwoners en ondernemers verbeteren (wat doe je 

als je armoede signaleert?)

Interventie
4. Sociale kaart van regio Nijmegen in beeld brengen (actualiseren) en 

vanuit frisse blik komen met verbetervoorstellen (RvN@Lab)
5. Vergroten aanbod voedsel voor voedselbank

Quote: 
Wat zou het mooi zijn als we elkaar 
durven vragen naar de financiële 
situatie, net als naar iemands 
gezondheid en wat zou het mooi zijn als 
we er zelf over beginnen. Zo vroeg 
mogelijk!



Welkom

Angela Verkuijlen

Nachtburgemeester Nijmegen



Programma

• 19.15 Ontvangst
• 19.30 – 19.50 Welkom door RvN@: Eugenie Stevens-

Thijssen, Kristie Lamers en Joyce (ervaringsdeskundige)
• 19.50 – 20.15 De droom van Hubert Hendriks, 

voorzitter Voedselbank Nijmegen-Overbetuwe en het 
verhaal van Arnold (ervarinsdeskundige)

• 20.15 – 21.15 Samen aan de slag om de droom waar te 
maken

• 21.15 – 21.30 Afronding en schetsen hoe we verder 
willen gaan

• 21.30 – 22.00 Netwerkborrel



RvN@ financiële zelfredzaamheid

Eugenie Stevens-Thijssen, Kristie Lamers en 
Joyce



Wij hebben een droom

Hubert Hendriks en Arnold

Voorzitter Voedselbank Nijmegen- Overbetuwe



Samen aan de slag

Groepsindeling

Werkwijze

Resultaat



Samen aan de slag
Vraag 1: 
Welke mogelijkheden zie jij aansluitend bij het verhaal 
van Hubert om armoede verder helpen te verzachten in 
de regio Nijmegen?

Vraag 2:
Hoe kun jij / je organisatie hieraan bijdragen? Welke 
organisatie / welke hulp is hierbij nodig?



Uitkomsten dialoog

Wat heeft de dialoog opgeleverd 

Wethouder Renske Helmer 

Slotwoord Hubert Hendriks

Hoe nu verder



Hoe nu verder

Deel je idee om 

armoede in regio

Nijmegen te 

verzachten op 

social media

#RVNverzachtarmoede



Op naar de borrel!


