
 
 

 Onderdeel van Burgerkracht Limburg  

UITNODIGING 
Conferentie Limburg Sterk tegen Armoede 

 
Datum: 26 oktober 2018  
Tijdstip: 12.45u-17.00u 
Locatie: Forum, Elmpterweg 50, 6042KL Roermond 
 
Hoewel Nederland tot een van de rijkste landen van Europa behoort, liegen de cijfers liegen er niet om: 
armoede en schulden is ook binnen ons land een schrijnend en maatschappelijk probleem. Bovendien gaat 
er veel leed schuil achter deze cijfers. Uit tal van rapporten en onderzoeken blijkt dat de overheid te hoge 
verwachtingen heeft van de zelfredzaamheid van haar burgers. Regelmatig blijkt dat (kwetsbare) burgers 
verdwalen in een doolhof aan eisen en zelfs dieper in de problemen raken door allerlei tegenstrijdige 
regels. 
 
Tijdens de conferentie op 26 oktober willen wij een stem geven aan de burgers die ‘slachtoffer’  zijn 
geworden van de Nederlandse bureaucratie. Hoe voelt het om tussen wal en schip te belanden wanneer 
bestaande regels niet aansluiten op jouw situatie? Wanneer je van het kastje naar de muur gestuurd 
wordt? En wat doet het met je wanneer je de complexe brieven van instanties niet kunt begrijpen? Hoe 
kan bureaucratie armoede in stand houden of zelfs versterken? Eenvoudige antwoorden op deze vragen 
zijn er simpelweg niet, maar wij geloven dat de eerste stap gezet wordt met het vergoten van ieders 
bewustwording.  
 
 

Agenda 
12.45u   Inloop  
13.15u   Welkomstwoord door dagvoorzitter 
13.30u                           Kort schouwspel waarin het thema van de conferentie wordt uitgebeeld 
13.45u                           Gastspreker Ruud van den Tillaar 
14.15u   Gastspreker en ervaringsdeskundige Satcha Maduro-Valies 
14.45u   Gelegenheid voor vraag en antwoord vanuit het publiek 
15:00u   Pauze 
15.20u   Start workshops 
16.30u   Plenaire afsluiting 
17.00u   Netwerkborrel  

 
 
 
 

  



 
 

 Onderdeel van Burgerkracht Limburg  

Workshops: 
Wij bieden deze dag een aantal interessante workshops aan. Tijdens de pauze wordt u in de gelegenheid 
gesteld om een keuze te maken tussen de verschillende mogelijkheden.  
 

1) Workshop Voor 1 dag arm. 
Rekeningen stapelen zich voor uw neus op, schuldeisers en deurwaarders hijgen in uw nek. Tijdens 
deze serious game beleeft u zelf hoe snel een huishouden in de financiële problemen kan komen 
en welke stress dat veroorzaakt. (max. 30 deelnemers). 

2) Workshop Armoede doet wat met je!  

Tijdens deze workshop staan we stil bij de beleving van armoede en de gevolgen daarvan in het 

dagelijks leven. U krijgt tevens handvatten aangereikt over hoe om te gaan met vooroordelen over 

armoede. (max. 30 deelnemers). 

3) Workshop Lezen en Schrijven. 

Beleef een aantal schulden- en armoede casussen door de bril van een ambtenaar, laaggeletterde, 

vrijwilliger of incassobureau. Hoe handel je? Wat doet dat met de schuldenaar? Aan welke 

knoppen kun je draaien? Naast een aantal kant-en-klare casussen mag u zelf ook een casus 

inbrengen om mee te oefenen. (max. 25 deelnemers). 

4) Workshop Aan tafel met Satcha Maduro-Valies 
Alleenstaand een verstandelijk beperkte dochter opvoeden, je baan kwijtraken en volop in de 
schulden verstrikt raken: het overkwam Satcha. Aanvankelijk schaamde zij zich voor haar situatie, 
maar Satcha leerde om zich open te stellen en hulp te vragen. Inmiddels is zij professioneel 
hulpverlener geworden in de schuldhulpverlening. Tijdens deze workshop krijgt u de gelegenheid 
om vragen te stellen en dieper in gesprek te gaan met Satcha. (max. 35 deelnemers). 
 
 

Aanvullende informatie 
 Gratis toegang 

 Aanmelden kan tot 17 oktober door een mail te sturen naar depijler@burgerkrachtlimburg.nl. 
Vermeld hierin: 
- Uw voornaam 
- Uw achternaam 
- Uw emailadres 
- Uw functie  
- Uw organisatie (indien van toepassing). 

 Let op: maximaal 120 deelnemers. Meld u snel aan om verzekerd te zijn van een plek. 
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