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Het werkteam Armoede en Schulden komt regelmatig bijeen, maar op donderdag 11 november 

was er wel een heel bijzonder werkteamoverleg gepland. Om meerdere redenen. Het werkteam 

kwam live én digitaal bijeen, er waren medewerkers van De Buitenwacht uit Dordrecht aanwezig 

om ervaringen te delen én eerste jaars studenten Social Work van Hogeschool Inholland namen 

actief deel aan de bijeenkomst. Voor de studenten vormde dit overleg een van de onderdelen 

tijdens de 'week van de armoede'. Dit bijzondere gezelschap, in combinatie met een vol 

programma leidde tot werkteamoverleg vol nieuwe inzichten. 

Na een korte kennismaking met de vele bekende en onbekende gezichten vertellen 

docentonderzoekers Afke en Raphael over de thema’s en ambities van het werkteam. Hierna volgde 

het eerste programmaonderdeel: Marleen en Mohammed vertelden over het project  

ervaringsmaatjes van De Buitenwacht uit Dordrecht. 

 

“Gewoon er vaak zijn, gaan zitten en vanuit daaruit in gesprek. Dan bouw je vertrouwen op.” 

Marleen en Mohammed deelden hun ervaringen over de Buitenwacht uit de Dordtse wijk Oud-

Krispijn waar zij en veel andere vrijwilligers laagdrempelige hulp en ondersteuning bieden. Ze komen 

vooral op plekken waar veel mensen komen, zoals speeltuinen. Ze proberen er meerdere keren per 

maand te zijn, je gezicht te laten zien. En er gewoon vaak zijn, gaan zitten vanuit daaruit in gesprek. 

Dan bouw je vertrouwen op. Soms gaan ze lekker met een bakfiets en kan koffie de wijk in. 

Mohammed is vooral van grote waarde voor de Somalische gemeenschap en helpt hen via 

spreekuren en huisbezoeken met allerlei kleine en grote hulpvragen. Vragen over sociale zekerheid, 

financiën en huisvesting. Ook helpt hij met tolken en begeleidt hij mensen mee naar het ziekenhuis. 

De ervaringsmaatjes, acht in totaal, hebben een belangrijke signaalfunctie richting wijkteams en GGZ. 

Op vragen over de toekomst en plannen van het project vertelt Marleen dat dit helaas maar een pilot 

is voor één jaar. Wel zijn de ervaringsmaatjes in gesprek met andere ontmoetingsplekken en 

initiatieven in de stad. En daarnaast hebben ze zelf ook een professionaliseringswensen. “Ik wil nog 

meer kunnen en weten”, geeft Mohammed aan. 

 

“Mensen bereiken, raken, in gesprek gaan en ze vervolgens de ondersteuning bieden die ze nodig 

hebben “ 

Het tweede onderdeel dat op het programma stond, was het experiment dat het werkteam 

momenteel aan het ontwikkelen is. Een experiment dat zich richt op het vinden en benaderen van 

mensen op een moment dat zij geen problemen ervaren of beseffen, maar zodoende wel de 

eventuele weg weten naar hulp en ondersteuning. Aanscherping van én een besluit over het 

experiment staat op de agenda: gaan we de goede kant op? Wanneer en op welke wijze is iemand 

ontvankelijk voor benadering? 

 

https://www.buitenwachtdordrecht.nl/


Mirjam licht het idee van het experiment kort toe: een bijeenkomst met een sketch over een live-

event, een maaltijd en de ruimte om met elkaar over de thematiek in gesprek te gaan. Maar hoe 

organiseer je dit en waar? Vormt de wijk zelf de inspiratie of kies je voor een ander thema? Hoe 

bereik je de mensen voor wie je het doet? En wie speelt de sketch, juist iemand die het zelf het live-

event meegemaakt of is dit te veel gevraagd? En wat hebben mensen er eigenlijk aan? 

 

#meerbegripmeerliefde 

Zowel vanuit het werkteam als vanuit met name ook uit de aanwezige studenten Social work 

kwamen bruikbare tips en inzichten. Zo benoemde Marjorie het belang van echte verhalen, juist daar 

herkennen mensen zich in. Daarnaast adviseerde ze juist te kijken vanuit de initiatieven die er al 

bestaan in wijken. Eén studente vroeg hardop af of je wel voldoende de mensen bereikt die met echt 

problemen zitten. Sherita adviseerde om in te spelen op de actualiteit, zoals bijvoorbeeld 

energiearmoede. Bij een live-event over 18 jaar worden tipte Sarah om vooral ook middelbare 

scholen te betrekken. Een andere studente gaf aan dat er naderhand wel een duidelijke plek of 

moment moet zijn om in contact te blijven. Ook Ron onderschreef dit doel van het experiment, om 

mensen te bereiken, te raken, in gesprek gaan en ze de eventuele ondersteuning te bieden. Of de 

vraag van Marjorie wie van de studenten betrokken zou willen worden, volgen enkele voorzichtig 

positieve reacties! 

Ter afsluiting vroeg Afke iedereen met een hashtag aan te geven wat deze bijeenkomst iedereen had 

gebracht. 

#nieuwekansen #ervaringendelen #begripvol #goedmotief #samen #meerbegripmeerliefde 

#inputjongerenisbelangrijk #mooieafsprakengemaaktoverstappenverder #povertylifesmatters 

#weereenmooiestapgezet! #veranderingeninputvanjongeren #energie #stepbystep #elkaarsteunen 

 


