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Geef mensen met een kleine beurs meer ruimte!  
JAARVERSLAG ARMOEDECOALITIE UTRECHT 2018 

De Armoedecoalitie: verbindend en signalerend  
De Armoedecoalitie Utrecht is een bundeling van maat-
schappelijke organisaties, initiatieven en mensen  in de 
stad rondom het thema armoede. De aangesloten orga-
nisaties, hulp- en dienstverleners, belangenbehartigers en 
ervaringsdeskundigen hebben hierbij één doel voor ogen: 
armoede bestrijden en sociale uitsluiting tegengaan.  
Door krachtenbundeling, verbetering van hulp- en  
dienstverlening en vernieuwende initiatieven.

De Armoedecoalitie verbindt mensen en organisaties, 
ervaringsdeskundigen, hulp- en dienstverleners en beleid-
smakers / beslissers. Met elkaar signaleren we 

knelpunten, lacunes en kansen in regelingen en hulp- en 
dienstverlening. We brengen deze onder de aandacht van 
direct betrokkenen en kijken welke structurele oplossingen 
gerealiseerd kunnen worden.

Bij de armoedecoalitie zijn ruim 200 mensen aangesloten 
en zo’n 45 organisaties. Er werkt structureel 1 betaalde 
kracht voor 0,5 fte en 12 vrijwilligers zijn wekelijks actief om 
armoede en sociale uitsluiting tegen te gaan. Incidenteel 
wordt er op projectbasis extra menskracht ingeschakeld.

Sociaal akkoord 2018-2022 
Te veel mensen met een kleine beurs worstelen elke dag 
met rondkomen. Geef daarom prioriteit aan voldoende 
leefgeld voor mensen met een laag inkomen; versterk de 
schuldenaanpak en intensiveer de aanpak voor kinderen en 
jongeren. Zo luidde onze oproep op 20 februari 2018 aan de 
politieke partijen in de stad. Twaalf ervaringsdeskundigen 
en diverse professionals lieten aan de hand van praktijksi-
tuaties zien waarom het nodig is om de komende vier jaar 
extra te investeren in de aanpak van armoede en schulden.  
Met succes!

Aan het einde van de avond sloten we een Sociaal Akkoord 
met tien politieke partijen om de komende vier jaar te 
investeren in: voldoende leefgeld; versterken van de schul-
denaanpak en verbeteren van de positie van kinderen en 
jongeren. Dat vraagt om een armoedebudget dat op peil blijft 
en meegroeit met de uitdagingen waar de stad voor staat. 

Verbeteren bestaanszekerheid 
We maakten ons in 2018 hard voor het hanteren van het 
besteedbaar inkomen als grens voor armoederegelingen en 
de U-pas in plaats van alleen te kijken naar het inkomend 
inkomen. Met name voor mensen met veel kinderen, een 
chronische ziekte of beperking en mensen in een schuld-
regeling is dit belangrijk. Zij hebben hogere uitgaven, 
waardoor hun besteedbaar inkomen soms erg laag kan 
uitpakken. In oktober 2018 paste de gemeente de U-pas 
regeling hierop aan waardoor mensen met een laag  
besteedbaar inkomen ook in aanmerking komen voor de 
U-pas en aanpalende armoederegelingen.

Daarnaast maakten we ons ervoor hard om medische 
hulpmiddelen (zoals een bril, gehoorapparaat, orthodontie, 
fysiotherapie) in bepaalde situaties wel vergoed te kunnen 
krijgen uit de bijzondere bijstand. Ook dit is in oktober 2018 
aangepast. 

Ook verhoogde de gemeente een aantal individuele  
inkomenstoeslagen nav de uitkomsten van de Minima Effect 
Rapportage.

Het Sociaal Akkoord is een belangrijke basis voor de 
Armoedecoalitie. In mei nam het nieuwe college het 
Akkoord als uitgangspunt op in het Coalitieakkoord 
2018-2022. Hiermee is een belangrijke basis gelegd voor 
verdere versterking van de armoede- en schuldenaanpak in 
de stad.

Aangesloten organisaties zijn:  
Tussenvoorziening, Leger des Heils, U-Centraal, JoU, Lister, Buurtteams, jeugd en gezin en Buurtteams Sociaal, woningbouwcorporatie 
Portaal, Zilveren Kruis, Hogeschool Utrecht, Emmaus, Al Amal, Solgu, Ubuntu-huis, U-2B Heard!, Cosbo, Nisbo, Steunpunt GGz, buurtpas-
toraten van de kerken, Doenja Dienstverlening, Mekaar, Asha, Akder, Nisbo, ervaringsdeskundigen en vele anderen.



Meedoen mogelijk maken

Geef armoede een gezicht

Huiswerkbegeleiding en bijles 
De Armoedecoalitie vindt het belangrijk dat kinderen uit 
een gezin met een laag inkomen hun talenten kunnen 
ontwikkelen. Als zij in een bepaald vak minder goed zijn, 
thuis geen rustige plek hebben om huiswerk te kunnen 
maken, of er te veel stress in huis is, is het belangrijk dat 
zij ergens anders hun huiswerk kunnen maken en hulp en 
begeleiding kunnen krijgen bij het maken van hun huiswerk 
en het bijspijkeren van vakken. Tot nu toe is die mogelijkheid 
er niet voor alle kinderen met een kleine beurs. In 2017 en 
2018 hebben we ons hard ingezet om dit thema hoger op 
de agenda te krijgen, partijen hierop met elkaar in contact 
te brengen en samenwerkingen te smeden. In mei organi-
seerden we brede bijeenkomst samen met de gemeente 
en stichting Leergeld om partijen bij elkaar te brengen. We 
spraken met de Rotaryclub en de bibliotheek. Uiteindelijk 
heeft de inzet nog niet geresulteerd in een groter aanbod 
van betaalbare huiswerkbegeleiding en bijles.

Sociale supermarkt 
In september 2018 opende Jessica van Schaik de deuren 
van de sociale supermarkt. De winkel - door en voor minima 
-  is elke woensdag open van 10.00-12.00. Het bereik is 
goed, het aanbod gewild, het aantal klanten beslaat zo’n  
30 per keer en groeit nog steeds.

Veel mensen die langdurig rondkomen van een laag 
inkomen schamen zich hiervoor en vragen niet makkelijk 
hulp. Ook vanwege eerdere negatieve ervaringen. Met het 
project ‘Geef Armoede een Gezicht’ willen we hier wat aan 
doen.  

Elke maand trekt een team van ervaringsdeskundigen met 
een bakfiets, koffie, thee en koek de straat op om met 
mensen met een kleine én grote beurs in gesprek te gaan 
over rondkomen, regelingen en tips onder de aandacht 
te brengen èn meer begrip en insluiting te realiseren. We 
stonden drie maal in Kanaleneiland, driemaal in Overvecht, 
eenmaal op de rommelmarkt in Lombok tijdens 5 mei en 
eenmaal tijdens de sociale buurtmarkt in Overvecht.

17 oktober Internationale armoededag en Festival Mooi 
Meegenomen 
In de week rondom Internationale armoededag organi-
seerden we diverse activiteiten in de wijken Zuilen/Ondiep, 
Kanaleneiland en Overvecht. Om armoede bespreekbaar 
te maken, mensen wegwijs te maken in de wijken en 
regelgeving; en kennis en ervaringen te delen. Het leidde 
tot bijzondere ontmoetingen, diepgang en nieuwe kennis-
makingen met voorzieningen en andere mensen. Op 

17 oktober sloten we af met de première van Tikkie, een 
theatervoorstelling van Jong STUT over 18 worden en 
geldzaken; een informatie en weggeefmarkt en diverse 
workshops voor kinderen. Studenten van het Beautycollege 
lieten hun knip en scheerkunsten zien. In totaal bereikten 
we ruim 600 mensen. 

Toegift
De festivals en podia starten in 2018 met het project 
Toegift. Hiermee stelden de festivals Oude Muziek, Spring 
en Gaudeamus festival bezoekers in de gelegenheid om 
naast hun eigen kaartje een Toegift kaartje te kopen voor 
mensen die onvoldoende geld hebben om naar het festival 
te gaan. Op deze manier gingen 100 mensen met een 
kleine beurs naar de verschillende festivals. Een kans die 
zij bijzonder waardeerden. Het wintercircus in Hilversum 
bood in de maand december gezinnen de kans om voor 5 
euro met het gezin naar het circus te gaan. In 2019 wordt 
de samenwerking met de Festivals en het wintercircus 
voortgezet. 

Weekje Weg
In samenwerking met Stichting Weekje Weg en de gemeente 
maakt de Armoedecoalitie het mede mogelijk dat elk jaar 
27 gezinnen met kinderen onder de 12 jaar die lang niet op 
vakantie zijn geweest op vakantie kunnen nabij Valkeveen. 

Edasu – opleiding tot ervaringsdeskundigen in armoede 
en sociale uitsluiting
In 2018 startte de derde lichting studenten met de Edasu-
opleiding; en studeerden de eerste 8 mensen af. Vijf van 
hen hebben inmiddels een betaalde baan. Waarvan een 
aantal specifiek op gebied van armoede en uitsluiting. Doel 
van de opleiding is enerzijds om mensen die opgegroeid 
zijn in armoede en sociale uitsluiting de kans te bieden zich 
te ontwikkelen en een startkwalificatie te verwerven op 
de arbeidsmarkt. Anderzijds is het doel om door de inzet 
van ervaringsdeskundigen de hulp- en dienstverlening en 
het beleid beter te laten aansluiten op de leefwereld van 
mensen met een laag inkomen. 



Ga voor meer informatie naar 
www.armoedecoalitie-utrecht.nl

Wegwijs in fondsen en regelingen

In 2018 gaven we een nieuwe versie uit van het bulletin 
‘Opgroeien met een kleine beurs’. In deze uitvouwbare 
folder staan vrijwel alle voorzieningen en regelingen die 
van belang zijn voor kinderen en jongeren die opgroeien in 
een gezin met een kleine beurs. Deze handout wordt actief 
verspreid en benut in huisbezoeken van Leergeld, door de 
buurtteams en buurtwerkkamers.

We ontwikkelden met ervaringsdeskundigen een speciale 
wijkwaaier voor Overvecht waarin in één oogopslag te zien 
is op welke plekken je advies, hulp, spullen en voedsel kunt 
krijgen voor bijna niets. Ook ontwikkelden we een compleet 
overzicht voor de buurtteams en het wijkbureau om te  
gebruiken als naslagwerk.

Global Goals Held! 
In mei kregen we van Tivoli/Vredenburg en de gemeente 
Utrecht de Global Goals Award voor het werken aan het 
bestrijden van armoede en sociale uitsluiting.


