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Het geheel is meer dan de som der delen.
SAMEN, SNELLER, SIMPELER

DOEL

Sinds oktober 2018 hebben we met
Bries het Armoedepact Westerkwartier
mogen aanjagen. Een mooie taak om
de rond 50 partners te verbinden en zo
een meerwaarde en bestaansrecht voor
het Armoedepact te creëren. Oftewel, om
gezamenlijk armoede in de gemeente
Westerkwartier te bestrijden.

WIE?
Alle leden van het Armoedepact die naar
een Verbindingssessie kwamen werden
ingedeeld in een overzicht met drie kringen.
Elke kring staat voor de hoogte van
de drempel om met een organisatie in
contact te komen (los van iemands
armoedeproblematiek). De drempel om
bij de organisaties in de binnenste cirkel
aan te kloppen is het hoogst. De organisaties in de buitenste cirkel zijn het meest
laagdrempelig te benaderen. Dit inzicht
biedt interessante aanknopingspunten hoe
de partners onderling naar elkaar kunnen
doorverwijzen.
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Verbinding op locatie
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INSPANNINGEN
& OPBRENGSTEN
De deelnemerslijst is gestaag gegroeid,
mede doordat mensen horen over het
Armoedepact en zichzelf aanmelden
of doordat leden kennissen en collega’s
meenemen. Daarnaast zorgen de
wisselende locaties vaak ervoor dat
er nieuwe geïnteresseerden komen
die op de betreffende locatie werken.
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Elementen die het verschil maken

Nuttige lessen

→→ Persoonlijke aandacht in de mailwisselingen
die voor een steeds grotere betrokkenheid
zorgen (goed te merken in de manier waarop
mensen zich aan- en afmelden)
→→ Ruimte voor verbindingen en contacten
leggen in het programma van een Verbindingssessie
→→ Actieve werkvormen die uiteindelijk gericht
zijn op kleine, concrete acties
→→ Sprekers die uit de leden van het Armoedepact komen of door hen worden aangedragen
→→ Eerste ervaring met ervaringsdeskundigen als
sprekers die ervoor zorgen dat de verhalen het
hart van de aanwezigen raken
→→ Laagdrempelig contacten leggen mogelijk
maken door stickers met logo’s van iemands
organisatie die zorgen voor makkelijke herkenbaarheid en doelgericht netwerken
→→ Evaluatie ter plekke met vragen over:
> de gemaakte verbindingen
> de intentie om samen te werken (omdat het
kan en niet omdat het moet)
> en de bereidheid om een bijdrage te leveren
in een volgende Verbindingssessie.

→→ Verbindingssessies worden het beste
bezocht als ze plaatsvinden aan het eind van
de werkdag, begin van de avond zodat zowel
leden namens vrijwilligersorganisaties als
leden die namens hun werk komen de ruimte
hebben in hun agenda.
→→ Leden persoonlijk bellen voorafgaand aan
Verbindingssessies heeft de meeste aanmeldingen opgeleverd.
→→ Lang niet alle Armoedepactleden kennen
elkaar. Er worden dan ook veel nieuwe
verbindingen gemaakt tijdens Verbindingssessies.
→→ Armoedepactleden kunnen veel van elkaar
leren in het aanpakken en herkennen van
armoede.
→→ De Armoedepactleden hebben veel ideeën.
De meest concrete laagdrempelige acties
zijn snel uitgevoerd, niet concrete en moeilijk
realiseerbare acties blijven liggen.

ADVIES/STREVEN VOOR 2020
→→ N
Nog meer ervaringsdeskundigen uitnodigen en betrekken
bij kerngroepvergaderingen en Verbindingssessies
→→ N
De kerngroep nog meer in de rol van actiegroep begeleiden

TACTIEK
Impactlessen & tips

OVERIGE ACTIES
als aanjager

→→ Kerngroepvergaderingen bijwonen en
adviseren over een nog effectievere rol in het
Armoedepact. Naar aanleiding van signalen
over onvrede hebben we de kerngroepleden
een-op-een gesproken om deze signalen
serieus te nemen en te toetsen.
→→ Overdracht aanpak aanjager Armoedepact
> zowel top-down (advies en overdracht van
de rol van de gemeente als organisator van
Verbindingssessies)
> als bottom-up (advies over de rol van
kerngroepvergadering)
→→ Onderzoek ‘vervoersprobleem’ van burgers die
verlegen zitten om vervoer naar (afgelegen)
locaties (denk aan de Voedselbank)
> In eerste instantie bottom-up onderzoek:
welke behoefte leeft en welke oplossingen
zijn mogelijk)
> Verbinding leggen met provinciaal
programma Founded in Groningen voor
innovatieve langetermijnoplossingen
→→ Onderzoek actiepuntenlijst teneinde lessen
uit te trekken.

