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Verslag bijeenkomst Samen Sterker! – 8 november 2022 
Dinsdag 8 november vond de eerste live bijeenkomst van het netwerk Samen Sterker! na Corona plaats. Alle 
organisaties die bij het netwerk zijn aangesloten waren uitgenodigd. In totaal hebben 25 mensen van 17 
organisaties deelgenomen. In de bijlage is een overzicht van de deelnemers opgenomen. 
 
Programma 
Het doel van de bijeenkomst was tweeledig: 

1. Een doorstart van het netwerk Samen Sterker! 
2. Input ophalen voor het Actieplan bestaanszekerheid 

 
Na een korte presentatie (zie bijlage) zijn de deelnemers in twee rondes, aan verschillende thematafels in 
gesprek gegaan. De thema’s die centraal stonden hierbij waren 

• Werkende armen 

• Kinderen in armoede 

• Hoe vergroten we het bereik? 

• Wat missen we in het Land van Cuijk? 

• Samenwerking Samen Sterker! 
 
Per ronde werd besproken wat er al was, wat er beter/anders kan en wat eenieder daarin zou kunnen 
betekenen.  
 
Opbrengst 
Regelmatig is uitgesproken dat het fijn was elkaar weer op deze wijze fysiek te treffen. Dit draagt bij aan een 
betere samenwerking en elkaar beter weten te vinden. In de terugkoppeling van de gesprekstafels was een 
duidelijke rode draad herkenbaar, die daar bij aansluit: 
 
Overzicht 
Er is behoefte aan beter zicht op wat er allemaal is op dit thema: welke organisaties zijn er, wat doet 
iedereen, hoe kunnen we elkaar bereiken? Voorbeelden die daarbij genoemd werden waren: 

• (Digitale) Sociale kaart 

• Gezamenlijk platform (Samen Land van Cuijk!) 

• In het vervolg weer regelmatige netwerkbijeenkomsten (maar niet te vaak) 
 
Communicatie 
De communicatie kan beter, zowel in taalniveau als in vindbaarheid. Onder de mensen met een laag 
inkomen zitten veel laaggeletterden. Zij hebben meer moeite met het begrijpen van geschreven teksten en 
zijn regelmatig ook digitaal niet vaardig. Hierdoor zijn zij moeilijker te bereiken. Ideeën die hierbij naar voren 
kwamen: 

• Meer filmpjes/interactieve informatievoorziening 

• Beter gebruik van de lokale media (huis-aan-huisbladen, lokale radio, lokale televisie) 

• Nieuwsbrief naar voorbeeld Boxmeer/St Anthonis: met eenvoudig taalgebruik, aandacht voor 
ondersteuningsmogelijkheden, inclusief contactgegevens van organisaties 

• Toegang tot ondersteuning moet eenvoudiger. Hierbij gaat het over één duidelijk loket en het 
vereenvoudigen van regelingen. 
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Nieuwe ideeën 
Daarnaast zijn er enkele nieuwe ideeën genoemd, zoals het opzetten van samenwerking met werkgevers, de 
inzet van een ervaringsdeskundig ambassadeur, het opstarten van een project met schuldhulpbuddy’s, de 
inzet op life-events en de samenwerking met serviceclubs (Lion’s Club, Rotary etc.) in het Land van Cuijk. 
 
Vervolg 
De bijeenkomst was onder meer bedoeld als doorstart voor het netwerk Samen Sterker. Een 
vervolgbijeenkomst zal georganiseerd worden in maart 2023. De organisatie ligt dan in handen van 
Biblioplus, in samenwerking met de Caritasorganisaties binnen het Land van Cuijk. 
 
De gemeente neemt de input uit de gesprekstafels mee in de verdere uitwerking van het Actieplan 
Bestaanszekerheid. Dit plan zet in op een verbeterde aanpak van armoede en schulden in de gemeente Land 
van Cuijk en zal actiepunten beschrijven om daar te komen. Het plan zal in april 2023 worden voorgelegd 
aan de gemeenteraad. 
 
 
Bestuur BUS, 14 november 2022. 
 
 


