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Het document laat zich ook lezen als een wandeling door het 
Overleefhuis. De ruimtes in het dit huis zijn gekoppeld aan de 
bovenstaande hoofdstuk indeling.  We hebben net door het 
keukenraam gekeken en beginnen zometeen bij de voordeur.
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◆
Veel mensen beschouwen armoede vooral als 
gebrek aan geld. Dat geldt vooral voor mensen 
die het nooit aan den lijve hebben ervaren. 
Eerlijk gezegd heb ik er ook lang zo naar gekeken. 
In mijn jarenlange politieke loopbaan ben ik 
erachter gekomen dat dit absoluut niet waar is 
of beter gezegd: maar een piepklein stukje van 
de waarheid is. Natuurlijk: gebrek aan geld is 
de eerste oorzaak, maar de gevolgen zijn veel 
ernstiger: schaamte, eenzaamheid, stress, 
angst.....

Het Overleefhuis biedt de gelegenheid aan 
iedereen om echt te ervaren wat armoede met 
je doet. Rondkomen van een belachelijk laag 
bedrag per week, vechten voor het welzijn van 
je kind, twijfelen aan maar ook opkomen voor je 
eigenwaarde, alles komt aan de orde. De verhalen 
van de aanwezige ervaringsdeskundigen 
maken het verhaal compleet. Deelnemen aan 
het Overleefhuis is volgens mij een must voor 
iedereen die het probleem van armoede en 
schulden serieus neemt en er tegen wil vechten.

Bert Nederveen, Wethouder Werk en Inkomen
 Gemeente Westerkwartier

De voordeur
(voorwoord)
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De voordeur Je bent binnen
In de week van 28 september tot en met 2 oktober 2020 heeft de gemeente 
Westerkwartier samen met Onzichtbaar Den Haag en Sociaal Werk De Schans het 
Overleefhuis georganiseerd. Het Overleefhuis is een training, waarin deelnemers 
ervaren met welke dilemma’s en vooroordelen mensen in armoede en schulden 
dagelijks geconfronteerd worden en wat daarvan de gevolgen voor hen zijn. 

Doel hiervan is het creëren van bewustwording bij consulenten, hulpverleners, 
ondersteuners, teamleiders, directeuren, bestuurders, raadsleden, partners in 
het voorliggend veld en maatschappelijke partners, zodat er meer verbinding 
ontstaat tussen ‘de beide zijden van de tafel’, bejegening kan worden verbeterd 
en de inwoner meer centraal kan komen te staan in de dienstverlening. In een 
week tijd hebben ruim 180 deelnemers, verdeeld in groepen van maximaal 12 
personen, corona-proof de drie uur durende training gevolgd. De reacties op de 
training zijn unaniem positief en geven er blijk van dat de doelen van de training 
bij nagenoeg bij iedere deelnemer zijn behaald.

In dit document geven wij een inkijkje in Het Overleefhuis en waarom de gemeente 
Westerkwartier van mening is dat dit een voorbeeld is dat de moeite van het 
delen waard is. Het Overleefhuis is een training die direct bij andere gemeenten 
kan worden ingezet en ingaat op twee zeer actuele maatschappelijke thema’s: 
armoede en schulden en verhouding tussen overheid en inwoners (en wat daar 
aan verbeterd kan worden).

We schetsen hierna eerst kort de aanleiding, beschrijven Het Overleefhuis 
en geven dan inzicht in hoeverre Het Overleefhuis past in de criteria die door 
Gemeentedelers zijn opgesteld. De relevante bewijsmiddelen zijn te vinden in de 
Bijlagen.

(inleiding)
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In Nederland kampen ruim 1 miljoen mensen met armoede en schulden. Onder 
invloed van de Corona-crisis wordt dat aantal naar verwachting veel groter. In de 
gemeente Westerkwartier gaat het om 1500 huishoudens, ruim 3000 inwoners. 

De gemeente Westerkwartier heeft de bestrijding van armoede en schulden als 
één van haar speerpunten geformuleerd. In dat kader heeft de gemeente een 
Armoedepact gesloten met meer dan 60 maatschappelijke organisaties om 
gezamenlijk armoede te bestrijden, het project Van Arm naar Beter gelanceerd 
waarin wordt gewerkt aan één digitale vindplaats voor hulplijnen bij armoede en 
aandacht gevraagd voor de onderwerpen dienstverlening en bejegening met de 
training Het Overleefhuis. 

Dat laatste komt voort uit de ervaringen die gedeeld zijn door lokale 
ervaringsdeskundigen, een inwonerspanel armoede en schulden en uit de 
constateringen in het rapport ’50 stemmen van mensen in armoede en schulden’ 
van het Sociaal Planbureau Groningen en het Trendbureau Drenthe. De rode 
draad hierin is dat het contact tussen hulpverlener en -vrager, tussen overheid 
en inwoner, menselijker en met name gelijkwaardiger mag, met meer tijd en 
aandacht voor de ander.

En het sluit aan bij het maatschappelijke debat dat meer dan ooit actueel is: de 
verhouding tussen de overheid en de burger en de mate waarin wantrouwen en 
vertrouwen onderdeel uitmaken van ons systeem. Uit al deze bronnen kwam 
naar voren dat mensen die te maken hebben met armoede en schulden vaak:

 ¡ Geconfronteerd worden met vooroordelen van hun omgeving, soms ook  
 die van hulpverleners;

 ¡ Te maken krijgen met dienstverleners die niet kijken naar de    
 persoonlijke situatie maar alleen regels toepassen;

 ¡ Zich neerbuigend of vanuit wantrouwen behandeld voelen;

Hang je 
jas maar op

(aanleiding)
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 ¡ Te maken hebben met trage reacties op aanvragen;
 ¡ Onvoldoende worden doorverwezen naar de juiste     

 hulpverlener. 

Hier is overigens geen sprake van kwade opzet maar van onbewustheid: het geen 
weet hebben welke impact een handeling of nalaten heeft in het dagelijks leven 
van de ander. Zo is het voor een consulent met een grote caseload logisch dat er 
een verwerkingstijd is van een aantal dagen of zelfs weken voor een aanvraag 
(om bijvoorbeeld bijzondere bijstand of minimabeleid) afgehandeld kan worden. 

Maar als je erop zit te wachten, in de tussentijd bijna geen geld hebt en zich 
wel allerlei alledaagse onderwerpen als boodschappen, een kapotte fiets of 
een schoolreisje zich aandienen, dan worden gevoelens van afhankelijkheid, 
uitzichtloosheid, frustratie en stress versterkt.’
De gemeente Westerkwartier vond en vindt het van belang om hier wat aan 
te doen en in ieder geval een overgang te maken naar de bewustwording, het 
ervaren en het voelen van de belevingswereld en naar het weten wat het dagelijks 
leven in armoede en schulden betekent.
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Het Overleefhuis is een ervaringsgerichte training. Dat betekent dat er geen 
theorie wordt onderwezen of rollenspel wordt uitgevoerd maar dat een levensechte 
situatie wordt gecreëerd, waarin deelnemers kunnen ervaren hoe het is om te leven 
in armoede en schulden. 

Daarvoor is een pand van de gemeente (De Oude Ulo in Leek) anti-kraak ingericht 
met inventaris afkomstig uit de kringloopwinkel het eigen SW-bedrijf Novatec. In 
dat pand woont Natalie, het pseudoniem van een inwoner in de gemeente, die net 
even de deur uit is en de deelnemers via een brief op de keukentafel verwelkomt 
in haar net betrokken nieuwe huis. Natalie is net gescheiden, heeft een dochtertje 
op de basisschool en heeft schulden overgehouden uit een onderneming die ze 
met haar ex-man dreef die failliet is gegaan. Natalie heeft € 40 weekgeld en 
is nog niet financieel stabiel. Deelnemers aan de training wordt gevraagd om 
dilemma’s die Natalie die week doormaakt met elkaar op te lossen. Rondkijkend 
in de woning van Natalie zie je als deelnemer alles wat je in een huis verwacht: 
slaapkamers, keuken, woonkamer en een eetkamer met tafel met krantjes van 
de supermarkten. Volgens de aanwezigen hulpverleners “precies zoals we het in 
de praktijk ook aantreffen, inclusief de muffe geur die daar soms bijkomt”. 

Kom maar 
verder

(Het Overleefhuis)
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(wat de buren 
van ons vinden?)
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Verspreid door de woning hangen aan de muur vooroordelen waarmee Natalie 
en velen met haar dagelijks geconfronteerd worden. “Ze kunnen niet met geld 
omgaan”, “Dan moeten ze maar geen honden nemen”, “Het is hun eigen schuld” 
zijn daar voorbeelden van. 

De training begint met een ontvangst en incheck van de deelnemers. Aan hen 
wordt kort uitgelegd waar ze zijn en wat de training behelst. Ook worden de 
verwachtingen gepeild die de deelnemers hebben. Deze betreffen meestal het 
willen weten hoe het ‘echt’ is. Na deze incheck krijgen de deelnemers aan de 
training 5 tot 10 minuten om de woning van Natalie in zich op te nemen en 
verzamelen zich dan, op gepaste afstand van elkaar om de Corona-richtlijnen in 
acht te kunnen nemen. Aan de deelnemers wordt gevraagd wat zij zien, voelen, 
ruiken, denken en ervaren in het huis. 

Een trainer van Onzichtbaar Den Haag neemt het woord en leest een brief van 
Natalie aan de deelnemers voor. Zoals gezegd met daarin het verzoek om goed 
op haar portemonnee te passen en de dilemma’s die voorbij komen met elkaar 
op te lossen. Verder zijn in de ruimte vier ervaringsdeskundigen aanwezig, die 
als hulplijn dienen en die ook inzicht geven in hun persoonlijke ervaringen. Eén 
deelnemer krijgt de taak van penningmeester om de uitgaven en het resterende 
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geld te bewaken, een andere deelnemer wordt verantwoordelijk voor het 
opschrijven van de emoties die deelnemers beleven en een derde moet bijhouden 
welke acties Natalie nog moet ondernemen.

En dan komen een voor een de dagelijkse dilemma’s voorbij. Deze liggen in de 
verschillende ruimtes in een envelop of geprint op papier. Voorbeelden  daarvan  
zijn:

 ¡ het doen van de weekboodschappen voor € 16 of € 20;
 ¡ het repareren van een achterband van een fiets;
 ¡ het nodig hebben van maandverband;
 ¡ het betalen van het schoolreisje van de dochter;
 ¡ het moeten bezoeken van de gemeente en de GKB;
 ¡ het kopen van een cadeautje voor de dochter (of niet). 

Alledaagse gebeurtenissen die de deelnemers voor de vraag stellen hoe hiermee 
om te gaan. In het begin is iedere deelnemer overtuigd het met € 40 wel 
uit te kunnen zingen maar al gauw komt men er achter dat dat toch niet zo 
eenvoudig is. 

“Is dit realistisch? Dat je met € 40 per week moet rondkomen?”

De trainer voert gaandeweg de training de druk op door een beslissing 
te forceren. Dat komt overeen met de druk die mensen in armoede ook 
voelen: er staat altijd druk op de ketel. Dat beamen ook de begeleidende 
ervaringsdeskundigen. Dat leidt er bijvoorbeeld toe dat deelnemers niet meer 
weten hoeveel geld er nog in de portemonnee zit. En ook dat is herkenbaar: het 
blijven tellen van wat je hebt en wat er misschien nog betaald moet worden. 
Ook wordt duidelijk welke impact gemeentelijke dienstverlening (en die van 
andere maatschappelijke partijen) op een gezin in armoede kan hebben, 
zowel in positieve als in negatieve zin. Zo wordt pijnlijk duidelijk wat slechte 
bereikbaarheid van een consulent betekent bij een vraag voor onmiddellijke 
steun. En dat is op zich geen nieuwe kennis, nieuw is dat deze kennis nu zelf 
wordt ervaren.

Daarnaast gaan de vooroordelen die voor iedereen zichtbaar zijn tijdens 
de training hun werk doen. Als je net failliet bent gegaan, bijvoorbeeld ten 
gevolge van de Corona-crisis, komt het vooroordeel dat je niet goed met geld 
zou kunnen omgaan keihard aan. En het vooroordeel dat het je eigen schuld is 
wellicht nog harder. Deelnemers gaan zich gaandeweg de drie uur realiseren dat 
wat zij in korte tijd meemaken, voor heel veel mensen dagelijkse en langdurige 
realiteit is. En dat zij zelf ook deze vooroordelen kunnen hebben. Deelnemers 
ervaren daarmee ook dat het perspectief verschuift van de toekomst naar het 
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Reacties deelnemers na afloop
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heden en het verleden. Hoewel veel van de dilemma’s alledaags zijn kan een 
logische en op dat moment juiste keuze erg nadelige effecten hebben voor de 
nabije toekomst. Deelnemers aan de training wikken en wegen, vragen zich 
af wat er nog komt en hebben spijt van eerder gemaakte keuzes. Of maken 
keuzes die ze eigenlijk niet willen maken. Dit komt wederom overeen met 
de praktijk, zij het dat die vele malen langer duurt dan de drie uur durende 
training.                                                                                                                                                                                                                                                       

“Had ik toch maar anders gekozen, dan kon ik deze uitgave nu nog wel doen”

Tijdens de training worden keuzes toegelicht door ervaringsdeskundigen die 
ervaringsverhalen delen. Dit om het perspectief vanuit een medemens in armoede 
en schulden toe te voegen. Wat deed hij of zij? Welke keuze werd gemaakt en 
wat was de achterliggende gedachte?

Aan het einde van de training wordt de balans opgemaakt. Allereerst financieel: 
hoe veel zit er nog in de portemonnee? Dat varieert per groep, de ene groep 
houdt geld over en de andere groep zit er snel doorheen. De actielijst voor Natalie 
wordt besproken en daarbij is opvallend dat de deelnemers niet alle acties hebben 
onthouden en belangrijke zaken zijn vergeten. Dat is wederom herkenbaar in de 
praktijk. Maar ook emotioneel wordt de balans opgemaakt. Gevoelens van stress, 
spanning, verdriet, verbazing, frustratie, onrecht en ongeloof worden gedeeld. De 
groep heeft daarmee daadwerkelijk ervaren, zij het maar voor een kort moment, 
hoe het is om dagelijks te worstelen met financiële problemen.

“Ik voel gewoon de spanning in mijn lijf ”

Na afloop van de training ontvangen alle deelnemers een impactpakket. Dit is een 
tasje (goodiebag) met daarin een verhaal om na afloop te lezen, een ansichtkaart 
van de vooroordelen, een sticker, verhalen en een opdracht enveloppe met 
reflectievragen. De reflectievragen zijn bestemd om thuis aan de keukentafel of 
op het werk te beantwoorden. Denk hierbij aan vragen als ‘Wat heb je geleerd?’, 
‘Hoe ga je het geleerde toepassen binnen je werk’ en ‘Welke actie neem je binnen 
je privéleven en -omgeving gericht op armoede en schulden?’. De goodiebag en 
de opdrachten hebben als doel de ervaring te verlengen en impact te maken op 
denken, voelen en concreet handelen. 

Coronaproof
De training is Corona-proof uitgevoerd. Dat is te zien in onder andere de ruime 
opzet en indeling van het huis, de afstand tussen de deelnemers, het plastificeren 
en reinigen van de cursusmaterialen, de aanwezigheid van ontsmettingsmiddelen 
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en mondkapjes (ten tijde van de training gold nog geen mondkapjesplicht, de 
ruimte was bovendien niet openbaar toegankelijk) en de afwezigheid van koffie 
en thee voor- en achteraf. De training voldoet daarmee ook aan de thans geldende 
strenge Corona-regels.

Om deelnemers op voldoende afstand te plaatsen, zijn houten borden gemaakt 
met daarop afgedrukte vooroordelen waar deelnemers op konden staan. Dit gaf 
een extra systemisch ervaringselement.

‘Ik wil hier helemaal niet op staan. Ik ben het hier niet mee eens!’

De gemeente Westerkwartier is er van overtuigd dat iedere gemeente gebaat 
is bij het volgen van een training als Het Overleefhuis. Medewerkers die direct 
of indirect bij armoedebestrijding betrokken zijn, krijgen hiermee een duidelijk 
beeld hoe de situatie aan de andere kant van de tafel er uit ziet maar ook voelt. 
Daarom neemt de gemeente deel graag aan het Gemeentedelers-initiatief. We 
gaan hieronder in op de beoordelingscriteria van Gemeentedelers en geven per 
criterium een korte toelichting.

Kijkje in 
de keuken

(Gemeentedelers)

De gemeente Westerkwartier is er van overtuigd dat iedere gemeente gebaat 
is bij het volgen van een training als Het Overleefhuis. Medewerkers die direct 
of indirect bij armoedebestrijding betrokken zijn, krijgen hiermee een duidelijk 
beeld hoe de situatie aan de andere kant van de tafel er uit ziet maar ook voelt. 
Daarom neemt de gemeente deel graag aan het Gemeentedelers-initiatief. We 
gaan hieronder in op de beoordelingscriteria van Gemeentedelers en geven per 
criterium een korte toelichting.
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Kijkje in 
de keuken

Geleverd 
resultaat 
(20%)

De kwaliteit van de training was uitstekend. Doel was om 
mensen te trainen en in die training te laten ervaren wat het 
is om in armoede en schulden te leven.

Verwachting 
doelgroepen 
(20%)

De belangrijkste stakeholders van de training waren de 
teamleiders sociaal domein, de medewerkers en andere 
hulpverleners in het sociaal domein, (maatschappelijke) 
ondernemers en bestuurders. Zij verwachtten door de 
training een beter begrip te krijgen hoe het is om te leven in 
armoede en schulden. Na afloop van de training is aan iedere 
deelnemer gevraagd of de verwachtingen zijn waargemaakt 
en wat iedere deelnemer ‘mee naar huis neemt’. Hieruit 
blijkt dat volledig aan de verwachtingen is voldaan. Als 
bewijs hiervan verwijzen we naar de reactiekaarten die in de 
bijlagen te vinden zijn.

Acceptatie 
en inbedding 
(20%)

Het is nog te kort geleden om te kunnen stellen dat Het 
Overleefhuis gemeengoed is geworden in onze omgeving. 
Inmiddels bereiken ons wel de eerste vragen of ook in 2021 
een Overleefhuis wordt georganiseerd.

Rendement en 
bereik (20%)

De training heeft in totaal € 25.000 gekost, omgerekend per 
deelnemer een kleine € 140 en een tijdsbesteding van 3 uur 
per sessie. Uit de evaluatie die na iedere training is uitgevoerd 
is gebleken dat alle deelnemers uiterst tevreden zijn met het 
resultaat en de training als erg zinvol hebben ervaren.

Verantwoorde 
performance 
(20%) 

In een week tijd zijn ruim 180 deelnemers getraind in kleine 
groepen van maximaal 12 personen. De totale trainingsduur 
was 3 uur per sessie, inclusief ontvangst en instructie, 
evaluatie en uitgeleide en met inachtneming van alle Corona-
richtlijnen. Dit was haalbaar door de strakke regie van de 
organisatie. Iedere deelnemer heeft dus maar 3 uur van zijn 
werktijd hoeven te investeren voor het behaalde rendement. 
De training heeft in totaal € 25.000 gekost, omgerekend per 
deelnemer een kleine € 140. Gezien dit betaalbare bedrag kon 
dit gemakkelijk worden gedekt uit de opleidingsbudgetten 
van de verschillende teams. De training was hoogwaardig: er 
werd een echt huis neergezet met gedetailleerde inrichting en 
elementen, dilemma’s waren gebaseerd op lokale casuïstiek, 
er waren per training 4 ervaringsdeskundigen aanwezig (1 
op 3 deelnemers), de training kende een uitstekende regie en 
werkelijk aan alles is gedacht. 

Geslaagd
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Relevant

Prioriteit (15%) De training laat deelnemers ervaren hoe het is om in 
armoede en schulden te leven. Doel daarvan is dat 
armoedehulpverleners een betere aansluiting kunnen 
vinden met degenen die ze willen helpen. Het armoede- en 
schuldenprobleem is groot in Nederland en snel groeiend 
onder invloed van de Corona-crisis. Effectief aanpakken 
is dan ook van het grootste belang. Hiervoor is een goede 
verbinding tussen hulpverlener en hulpzoeker essentieel. 
Hierin hebben we als overheden nog een flinke slag te maken.

Hiaat (30%) De training dekt een hiaat in alle wet- en regelgeving die 
het sociaal domein raken, namelijk het volledig ontbreken 
van gevoel en inlevingsvermogen en ‘het vertrouwen in de 
inwoner’ als uitgangspunt voor overheidshandelen. 

Agenda (20%) In de periode 2019 – 2022 besteedt de gemeente 
Westerkwartier extra aandacht aan de bestrijding van 
armoede, zo blijkt uit het Collegeprogramma. Ook 
verbetering van de dienstverlening is een belangrijk item. De 
training Het Overleefhuis draagt bij aan het realiseren van 
beide ambities.

Beleid (25%) De bestrijding van armoede en schulden staat hoog op 
de lokale, regionale en landelijke agenda. De verhouding 
tussen overheid en burger, gemeente en inwoner, evenzeer. 
In het Sociaal Domein zijn we al een aantal jaren bezig 
met de transformatie van systeem- naar leefwereld, als 
overheden werken we aan het  centraal stellen van de mens 
in dienstverlening (Gebruiker Centraal) en we voeren het 
maatschappelijk debat over het werken vanuit vertrouwen 
in plaats van wantrouwen en controle. Het Overleefhuis 
combineert deze thema’s en maakt de beide onderwerpen: 
armoede en schulden en verhouding overheid -burger, 
tastbaar.   

Visie (10%) De gemeente Westerkwartier wil dicht bij haar inwoners 
staan en stelt persoonlijk contact als een belangrijke 
voorwaarde voor haar dienstverlening. Het Overleefhuis 
zorgt voor bewustwording van het perspectief van een 
specifieke doelgroep met vergaande problematiek. Dat stelt 
medewerkers in staat om met de opgedane kennis een beter 
persoonlijk contact te realiseren.
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Publieke 
waardering 
(20%) 

Aan de training hebben naast eigen medewerkers tal van 
armoedehulpverleners meegedaan, evenals deelnemers 
uit het basis en hoger onderwijs, het bedrijfsleven, sociale 
allianties en ervaringsdeskundigen. Alle deelnemers hebben 
de training als zeer waardevol en echt ervaren en daarmee 
ervaren wij een hoge publieke waardering. Hiervoor 
verwijzen we naar de ervaringskaarten die in de bijlage zijn 
opgenomen.

Welzijn en 
geluk (20%) 

Door bewust te zijn wat iemand die je wil helpen dagelijks 
doormaakt, kan je beter op zijn of haar belevingswereld 
aansluiten, je beter in de ander verplaatsen en daarmee beter 
en effectiever hulp verlenen. Het Overleefhuis gaat over 
de leefwereld van de inwoner en ondersteunt daarmee de 
transformatie die in het Sociaal Domein nagestreefd wordt. 

Zichtbaarheid 
en 
transparantie 
(15%) 

De deelnemers aan de training hebben allemaal een actie / 
voornemen geformuleerd wat ze met de opgedane kennis 
anders willen gaan doen. Dit voornemen is onderwerp van 
gesprek en draagt bij aan een betere dienstverlening.

Diversiteit en 
inclusie (15%) 

De training vindt plaats in gemengde groepen en is uiterst 
divers qua geslacht, afkomst, functie, organisatie (publiek 
of privaat), hiërarchische positie, inkomen. Ook de trainers 
en ervaringsdeskundigen zijn zeer divers en daarmee is de 
training voor iedere deelnemer herkenbaar en bruikbaar.  

Lokale 
democratie en 
participatie 
(15%) 

Aan de training is medewerking verleend door lokale 
ervaringsdeskundigen. Lokale participatie en co-creatie 
is essentieel voor het neerzetten van een succesvol 
Overleefhuis. Het team van Onzichtbaar Den Haag werkt tot 
op de dag van vandaag nog steeds met hen samen.

Klimaatdoelen 
en SDG’s (15%)

De training draagt bij aan de volgende SDG’s:
1. Geen armoede: 
1.2 terugdringen armoede, 
1.4 gelijke rechten, 
1.5 weerbaarheid
10. Ongelijkheid verminderen: 
10.2 inclusie, 
10.3 gelijke kansen, 
10.4 beleid voeren dat leidt tot grotere gelijkheid.

Waardevol
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Documentatie 
en evaluatie 
(20%) 

De training het Overleefhuis is geschikt om in iedere 
gemeente te geven. Onzichtbaar Den Haag creëert 
professionele ervarings- en belevingsgerichte trainingen die 
aangepast kunnen worden op lokale casuïstiek en actuele 
maatschappelijke vraagstukken. Er ligt een vast basis-
draaiboek met trainingsmaterialen, dat voor iedere gemeente 
met behulp van lokale casuïstiek op maat kan worden 
gemaakt. Desgewenst kunnen lokale maatschappelijke 
partners in co-creatie een rol in de training spelen, 
bijvoorbeeld door inzet van lokale ervaringsdeskundigen. 
De benodigde ruimte kan worden gevonden in beschikbaar 
gemeentelijk vastgoed en na de Corona-pandemie met 
behulp van de lokale woningcorporatie.

Standaarden 
(30%) 

Bewustwording is van belang bij de aanpak van schulden en 
armoede. Hoe draag ik bij aan het systeem? Welke impact 
heeft mijn werk op mensen in kwetsbare situaties? Dit zijn 
vraagstukken die in elke gemeente van belang zijn en die 
bijdragen aan de transformatie van het sociaal domein:  van 
de systeemwereld naar de leefwereld. Dit is vandaag de 
dag actueler dan ooit met de discussie over de verhouding 
tussen overheid en burger, bijvoorbeeld naar aanleiding van 
de Kindertoeslagenaffaire. De training sluit daarmee aan op 
noodzakelijke veranderingen binnen gemeentes. Ook sluit 
de training aan op het opleidings- en ontwikkellijnen van 
medewerkers. Door de inzet van opgeleide en getrainde 
ervaringsdeskundigen wordt er ingezet op een hoge 
standaard van ervaringsdeskundigheid.

Voorbeeld van 
hergebruik 
(15%) 

Het Overleefhuis is de opvolger / doorontwikkeling 
van het Krap-bij-kashuis, dat in september 2019 door 
Onzichtbaar Den Haag is georganiseerd in opdracht van en in 
samenwerking met de Gemeente Den Haag, Schuldenlab070 
en Haag Wonen.

Uitrolbaarheid 
(20%) 

Op grond van de beschikbare documentatie en ervaringen 
kan een training voor een gemeente binnen vier tot zes 
weken na de eerste kennismaking plaatsvinden.

Delen en 
vermenig
vuldigen 
(15%) 

De training en de ervaringen zijn gedeeld via LinkedIn, 
sociale media, interne blogs, het tijdschrift Publiek Denken 
(uitgave december 2020) via een webinar in januari, diverse 
werkoverleggen en de infrastructuur van het Armoedepact.

Herbruikbaar
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Achterom
(Tot slot)

Het Overleefhuis was voor de gemeente Westerkwartier een onvergetelijke 
belevenis met impact. En die impact is niet volledig aan het papier toe te 
vertrouwen. De essentie van de effecten van Het Overleefhuis komen mooi tot 
uitdrukking in een reflectie van een van de deelnemers, Jochem Pennekamp, 
beleidsmedewerker duurzaamheid van de gemeente Westerkwartier en 
vrijwilliger bij het WIJ-team Groningen-Vinkhuizen.

“Tijdens mijn reflectie op het afgelopen jaar is dit initiatief nog een paar keer voorbijgekomen. 
Ik zal het niet snel meer vergeten. Het Overleefhuis. Het huis over leven en overleven. 
Na een warm welkom door de organisatoren van het initiatief, waren de eerste minuten 
onwennig en slechts zeer beperkt herkenbaar te noemen. We waren welkom in de woning 
van de hoofdrolspeler. 

De stigmatiserende beelden aan de muur zijn blijven hangen: over luiheid en keuzevrijheid. In 
de dilemma’s waarvoor wij werden gesteld was weinig ruimte voor luiheid en keuzevrijheid. 
Kiezen voor het noodzakelijk kwaad. Het ongemak was voelbaar. 

Jochem Pennekamp
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De verhalen van aanwezige ervaringsdeskundigen troffen doel. Ze raakte een gevoelige 
snaar en lieten de kwetsbaarheid van het leven zien. Het toeval. De pech. De wanhoop. 
Over de institutionele reflexen van hulpverleners en betrokken instanties. Over regels 
en maatwerk. De systeemwereld. Wantrouwen en controle. Een schrijnend gebrek aan 
menselijkheid en aan oprechte nieuwsgierigheid in de leefwereld van de doelgroep. Praten 
over de doelgroep, maar niet met de doelgroep. 

Tijdens de sessie drong het besef in een razend tempo tot mij door. Als overheid willen we 
heel graag begrepen worden. Er wordt met veel goede bedoeling tijd gestoken in formuleren 
van activerend beleid en het initiëren van nieuwe projecten. We vertellen waarom we dat 
zo van belang vinden. Maar hoeveel tijd en energie steken we echt in het begrijpen van 
de ander? Hoe vaak verdiepen we ons in de leefwereld van de ander? Durven we vanuit 
de leefwereld van de ander opzoek te gaan naar oplossingsrichtingen buiten de gebaande 
paden die comfort bieden?

Van begrepen worden naar begrijpen. Ik hoop van harte dat we samen de noodzaak van 
deze transitie begrijpen en hiernaar gaan handelen. Onze samenleving kan wel wat meer 
menselijkheid gebruiken”.

We gunnen iedere gemeente Het Overleefhuis.

Jochem tijdens de sessie

22



Team Onzichtbaar Den Haag
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De bijkeuken
(bijlagen)

Een overzicht van de emoties die de deelnemers tijdens de training hebben ervaren.
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Een verzameling van foto’s die tijdens Het Overleefhuis zijn gemaakt. 
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De posters die zijn gebruikt voor de werving van deelnemers.
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Een overzicht van de reactieformulieren die deelnemers na afloop hebben ingevuld.
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