
 Ervaringsdeskundige kan helpen   
 Bosschenaren, deskundigen en hulporganisaties staken don-
derdag 14 december de koppen bijeen om creatieve oplossin-
gen te verzinnen voor gemeentelijke aanpak van schulden en 
armoede. Terugkerend plan bleek het inzetten van ervarings-
deskundigen; mensen die schulden hebben of hadden kun-
nen andere schuldenaren helpen, zo is het idee.

     DEN BOSCH  - De Bossche bij-
eenkomst was onderdeel van 
de Stedenestafette Armoede 
en Schulden, een serie bijeen-
komsten waarin gemeenten 
hun aanpak van armoede en 
schulden met elkaar delen. Zo 
inspireren ze elkaar om de 
dienstverlening te verbeteren. 
Den Bosch kwam donderdag 
14 december in actie en be-
dacht samen creatieve moge-
lijkheden om geldproblemen 
aan te pakken.
  Wethouder Huib van Olden 
nam samen met directeur-be-
stuurder Joep Verhoeven van 
Juvans de beste ideeën in ont-
vangst. Volgens Van Olden 
kunnen nog te veel mensen 
niet goed rondkomen of heb-
ben schulden: “We doen al 
veel voor inwoners met geld-
problemen. Maar er is meer 
nodig. Daarom ben ik blij dat 
we samen met inwoners en 
organisaties een hele dag be-
zig zijn geweest om te kijken 
of we het ook anders kunnen 
aanpakken. Ik ben trots op het 
resultaat. Daar gaan we mee 
aan de slag”. Ook Joep Verhoe-

ven blikt tevreden terug op de 
bijeenkomst: “Het was erg 
waardevol om samen nieuwe 
ideeën te bedenken. Zo kun-
nen we de juiste hulp blijven 
bieden en aansluiten bij wat 
inwoners nodig hebben. Sa-
men pakken we armoede en 
schulden aan.”
     
    Beste ideeën
    Bij de best scorende ideeën 
kwam steeds het inzetten van 
ervaringsdeskundigen naar 
voren. Ervaringsdeskundigen 
kunnen helpen om het taboe 
te doorbreken, inwoners weg-
wijs maken. En de drempel 
om hulp te vragen verlagen. 
Voor de organisaties geldt er-
varingsdeskundigen kunnen 
helpen om hun werkwijze be-
ter te laten aansluiten op de 
praktijk.
    De Stedenestafette is een idee 
van de Vereniging Nederland-
se Gemeenten, Sociaal Werk 
Nederland, de NVVK, Landelij-
ke Cliëntenraad en Divosa. 
Den Bosch geeft nu het esta-
fettestokje door aan Wijkracht 
in Noordoost-Twente.   

 Schulden? 
Help mee   


