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Op 9 december is het werkteam Armoede en Schulden van de Werkplaats Sociaal 
Domein weer bij elkaar gekomen voor een inspirerende online-meeting. Annette van 
Hofwegen, adviseur Kinderarmoede van het CJG wordt door Mirjam speciaal van 
harte welkom geheten omdat zij vorige keer als nieuw lid aanwezig was maar nog 
geen kennis had gemaakt met de overige werkteamleden. Mirjam blikt kort terug op de 
vorige bijeenkomst waarbij Inholland-studenten aanwezig waren. Het verslag hiervan is 
gedeeld met alle werkteampartners en ook op de website. Vervolgens licht Mirjam het 
programma voor vandaag toe.

Na de incheckvraag en een kort voorstelrondje voor Annette starten we met een inhoudelijke 
terugblik op de vorige bijeenkomst in verband met het experiment dat we gaan opzetten en 
een concrete formulering voor ons experiment: 

“Het organiseren van een laagdrempelige bijeenkomst voor bewoners in een kwetsbare wijk 
waarbij ervaringsdeskundigen, (sociaal) professionals, (financieel- juridisch) professionals, 
hogeschool studenten/docenten aan de hand van een kort theaterstuk (sketch) (rondom 
de levensgebeurtenis (life-event): verandering van de financiële situatie in gesprek gaan 
over gevolgen van mogelijk toekomstige keuzes. Een gezamenlijke maaltijd vormt het 
uitgangspunt.”  

Ons experiment moet mensen bereiken en herhaald kunnen worden
Hierna volgt een interessante discussie waarbij wordt geconstateerd dat de methode 
om mensen te bereiken en te verleiden om het event bij te wonen een grote opgave gaat 
worden. Daarmee wordt dit zeker een belangrijk onderdeel van het experiment. Ook de 
repeteerbaarheid van het experiment  wordt als belangrijk gezien alsmede het duurzame 
karakter ervan, zeker in relatie tot de mogelijke kosten die het experiment met zich meebrengt.  
Na deze constateringen geven Raphael en Afke een update over de gesprekken die zijn 
gevoerd om Virtual Reality (VR) te betrekken in experiment. Zij zijn hier enthousiast over met 
name door de impact die het heeft op de gebruiker, het innovatieve karakter en het feit dat de 
investering wel groot is maar dat je de VR-productie vervolgens overal kunt inzetten en kunt 
herhalen. 

Na deze toelichting is met elkaar gesproken over de keuze van de doelgroep voor het 
experiment en het life-event. Na een enerverende discussie komen we met zijn allen tot de 
conclusie dat één doelgroep kiezen wellicht te beperkt is. Er wordt juist gekozen voor het life-
event: verandering van financiële situatie. Het gaat om (ingrijpende) situaties die herkenbaar 
zijn voor meerdere doelgroepen en leiden tot een financiële verandering. 



Afgesloten wordt met de conclusie dat het belangrijk is dat het doel dat het werkteam met 
het experiment voor ogen heeft, past bij het middel dat uiteindelijk wordt ingezet en dat hier 
nog verder onderzoek naar wordt gedaan. Ook wordt een eerste inventarisatie gedaan wat 
de werkteamleden qua taken of inzet kunnen bijdragen aan het experiment. De volgende 
dag staat  een afspraak gepland om met een kleine groep zelf de impact van o.a. Virtual 
Reality te ervaren. We zijn dan te gast bij  Burg de Man die vanuit het Opleidingsinstituut 
van Dienst Justitiële Inrichtingen veel ervaring heeft met het werken en trainen met allerlei 
tools zoals Virtual Reality. Uiteraard koppelt de groep hun bevindingen tijdens de volgende 
werkteambijeenkomst op 20 januari terug aan het werkteam.


