
SAMEN STERK
uit de generatiearmoede



IN NEDERLAND LEVEN MOMENTEEL 2,5 MILJOEN  
MENSEN ONDER DE ARMOEDEGRENS. 
Van alle kinderen in Nederland leeft 17% in armoede, waarbij 
er voor een groot deel sprake is van generatiearmoede. 
Op veel manieren is geprobeerd dit armoedevraagstuk op 
te lossen vóór de mensen die het betreft. Het inzetten van 
opgeleide Ervaringsdeskundigen in Armoede en Sociale 
Uitsluiting (EDASU) is een methodiek samen mét de mensen. 

VISIE
Oplossingen voor het doorbreken van armoede waren vaak alleen gericht op 
het financiële aspect, er is ook een onzichtbaar sociaal aspect. Mensen in armoe-
de en sociale uitsluiting hebben van kinds af aan in armoede geleefd en kennen 
de taal en de binnenwereld. De aanpak van Samen Sterk is om samen met deze 
mensen anderen in dezelfde situatie te bereiken en generatiearmoede te door-
breken. Deze aanpak is al succesvol gebleken in België, de Stichting Mens en 
Maatschappij staat volledig achter dit gedachtegoed en zetten in Nederland dit 
lokaal en landelijk op.

HOE ZIET DE AANPAK ERUIT
Mensen die in een langdurige armoedesituatie zitten volgen een opleiding tot 
ervaringsdeskundige. Daarna kunnen zij in een betaalde functie fungeren als in-



termediair/vertaler en samenwerkingspartner naar zowel mensen in armoede als 
hulpverleners en beleidsmakers. 

DE ROL VAN DE STICHTING MENS EN MAATSCHAPPIJ
1. Zij heeft met de gemeenten Veendam en Pekela het initiatief genomen de 

succesvolle aanpak uit België naar Nederland te halen. 
2. Zij heeft in Oost Groningen de opleiding tot Ervaringsdeskundige in 

Armoede en Sociale Uitsluiting opgezet. 
3. Zij bereidt een landelijk Expertisecentrum voor, samen met organisaties in 

Amsterdam, Utrecht en Eindhoven. 
4. Zij zet deze opleiding met nieuwe partners uit en organiseren dat 

Ervaringsdeskundigen als professional aan het werk kunnen.

RESULTATEN
 – De kansen van mensen en specifiek kinderen in armoede om volwaardig 

deel te nemen aan de maatschappij verbeteren. De regie ligt bij hen en 
hulpverlening sluit aan.

 – De drempel naar hulpverlening wordt verlaagd. De ervaringsdeskundige is 
immers “één van ons”.

 – Het beleid is afgestemd op de leefwereld van de mensen die het betreft en 
wordt daarmee effectiever.



EN NU VERDER!
Heeft u ook interesse in deze aanpak en om samen met ervaringsdeskundigen te 
werken, mensen in armoede werkelijk verder te helpen en hen actief te laten par-
ticiperen, of samen met partners een aantal mensen hiertoe op te leiden, neem 
dan contact met ons op.  

Stichting Mens en Maatschappij
Famke ten Brinke | 06 165 815 28 | fltenbrinke@stichtingmensenmaatschappij.nl
Mabel van den Bergh | 06 155 888 16 | mmvandenbergh@stichtingmensenmaatschappij.nl
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