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> Over dit project 
Werken aan een project doe je vaak met meer mensen gedurende een langere periode. 
Binnen het project 'Armoede in Nederland' doe je in een groepje van vier personen 
onderzoek, maak je een informatiekrant en bedenk je manieren om de oorzaken en 
gevolgen van armoede te verminderen. 

 

 
• Je kunt onderzoek doen naar de verschillende oorzaken en gevolgen van armoede. 

Daarbij beperk je je niet alleen tot het raadplegen van websites en boeken. 
• Je kent de definities en kenmerken van armoede in Nederland. 
• Je weet welke maatregelen de overheid neemt in de bestrijding van armoede. 
• Je kunt helder en duidelijk opschrijven wat je hebt onderzocht. 
• Je kunt een aantrekkelijke en informatieve krant maken. 
• Je kunt het probleem analyseren en uitvoerbare oplossingen bedenken. 
• Je kunt een oplossing in een projectplan beschrijven. 
• Je kunt een beschrijving geven van de samenwerking en daarin je eigen handelen 

evalueren. 
 
Daarnaast lever je na afloop bij je docent een persoonlijk verslag in met daarin het plan 
van aanpak, je logboek en de reflectie volgens de STARR-methode. 
 
Behalve de producten die de opdrachtgever vraagt, lever je bij je docent een persoonlijk 
verslag in. In dit persoonlijk verslag is opgenomen: 
• het plan van aanpak 
• de takenlijstjes 
• het logboek 
• de reflectie volgens de STARR-methode. 
 

Doelstellingen 
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> Casus 
 

 

 

 
 

> Opdrachtgever 
 
Je werkt in een projectgroep van vier mensen. Jullie opdrachtgever is de 
welzijnsorganisatie die in je gemeente actief is. Die opdrachtgever wil het brede publiek 
informatie over armoede geven en ook oplossingen zien.  
De opdrachtgever heeft een buurthuis in een wijk waar veel mensen onder de 
armoedegrens leven. Voor die wijk gaan jullie aan het werk en maken jullie een 
informatiekrant over armoede. Behalve de algemene definities van armoede en 
oplossingen die in de rest van het land worden gebruikt, wil de welzijnsorganisatie 
aanvullend weten welke mogelijkheden jullie zien voor armoedebestrijding in die buurt. 

Geregeld zie je ze in de grote steden staan: verkopers van daklozenkranten. Je 
opdrachtgever, de lokale welzijnsorganisatie, overweegt ook zo’n krant te 
beginnen en wil de voor- en nadelen weten. Bedenk welke doelen de 
welzijnsorganisatie met het beginnen van een dergelijke krant wil bereiken. 
Bedenk ook wat eventuele nadelen van een daklozenkrant zijn. Schrijf daarvan 
een verslag voor in je krant.  

Taal Taal Taal Taal

• Neem dit project door en onderstreep de woorden die je niet kent. 
• Neem deze woorden over in je woordenlijst en zet de betekenis erbij. 
• Nieuwe onbekende woorden die je tegenkomt tijdens dit project, voeg je toe aan de 

woordenlijst. 
• Na afloop van dit project neem je dit overzicht op in je taalportfolio. 

Werkmodel: 
Woordenlijst  

De opdracht 
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> Omschrijving opdracht 
 
Altijd geld tekortkomen, van heel weinig rond moeten komen en het steeds maar minder 
hebben dan anderen heeft heel veel gevolgen. De crisistijd zorgt er bovendien voor dat 
steeds meer mensen hiermee te maken krijgen.  
 
Jij en je groepje gaan daar wat aan doen! Jullie gaan samen projecten bedenken die 
mensen die in armoede leven, kunnen helpen of die de oorzaken van armoede aanpakken. 
Om ook burgers te informeren brengen jullie, in opdracht van de welzijnsorganisatie in 
jullie gemeente, een informatiekrant voor het brede publiek uit. In die krant geven jullie 
informatie over armoede, maar besteden jullie vooral aandacht aan de oplossingen die 
jullie hebben bedacht. 
 
Met je groep maak je een informatiekrant over armoede in Nederland en in je eigen 
gemeente. In die krant is veel informatie over armoede te vinden, maar deze bevat ook 
drie mogelijke oplossingen van de problematiek rond armoede. Het brede publiek moet 
het leuk vinden om jullie krant te lezen. 
 
Voordat jullie de informatiekrant gaan maken doen jullie vooronderzoek, zodat jullie 
weten waarover je praat. Jullie gebruiken daarvoor informatie van verschillende websites, 
spreken minimaal twee experts die vanuit een verschillend gezichtspunt te maken hebben 
met armoede (gebruik hierbij het werkmodel ‘Interviewen’) en bedenken minimaal drie 
projecten die mensen die in armoede leven kunnen helpen of die een oorzaak van 
armoede kunnen aanpakken.  

 
 
Van dat vooronderzoek maken jullie een rapportage en een idee voor een project werken 
jullie uit in een projectplan. De ideeën voor oplossingen van problemen rond armoede en 
de uitwerking van een van die projecten vormen het zwaartepunt in de krant. 
 
Aan het eind van het project presenteren jullie de krant en lichten jullie samen je 
oplossingen en het projectplan toe. 

Werkmodel: 
Interviewen  
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> Producteisen 
 
• Jullie maken samen een plan van aanpak en leggen dit voor aan de docent.  
• Je houdt vanaf het begin van het proces je persoonlijk logboek bij, waarin je beschrijft 

wat er tijdens het project gebeurt en wat je eigen inbreng is.  
• Jullie maken onderling werkafspraken.  
• Jullie doen onderzoek naar het probleem. 
• Jullie bedenken minimaal drie mogelijke projecten die oorzaken of gevolgen van 

armoede kunnen verlichten. 
• Jullie werken een project uit in een compleet projectplan.  
• Jullie maken een aantrekkelijke en informatieve krant over het onderwerp 'Armoede in 

Nederland' en besteden aandacht aan de lay-out en opzet van die krant. 
• Jullie voldoen aan de wensen van de opdrachtgever. 
 
1. Een voorlichtingskrant over armoede in Nederland en je eigen gemeente. Deze krant 

is bedoeld voor bezoekers van het buurthuis die zelf met armoede te maken hebben en 
voor bezoekers die meer willen weten over armoede en wat eraan gedaan kan worden. 
In deze laatste groep zijn misschien ook vrijwilligers te vinden.  
De voorlichtingskrant is minstens zestien A4'tjes groot en bevat in elk geval de 
volgende artikelen: 
• informatie over oorzaken en gevolgen van armoede 
• welke instellingen en organisaties mensen in armoede ondersteunen en wat ze dan 

doen: de sociale kaart rondom dit thema 
• rubriek met weetjes 
• rubriek met praktische tips 
• recensies van tv-uitzendingen over armoede in Nederland 
• interviews 
• eigen invulling van een artikel of rubriek 
• een wervend artikel waarin jullie je eigen activiteiten (zie punt 2) aankondigen. 

 
2. Een activiteiten- of projectplan van een activiteit, dat bijdraagt aan het bestrijden 

van de oorzaken of effecten van armoede in je wijk. De plannen passen binnen de 
doelstellingen en mogelijkheden van de welzijnsorganisatie waarvoor jullie werken. Het 
plan is vernieuwend en een aanvulling op bestaande activiteiten. Het plan moet in elk 
geval de volgende elementen bevatten: 
• het idee wordt duidelijk omschreven 
• het doel en het resultaat zijn duidelijk omschreven 
• de uitvoering en de tijdsplanning zijn in het plan omschreven. 

 
Bronnen: 

• www.voedselbank.nl  
• www.sdnl.nl/armoede7.htm 
• www.kerkinactie.nl 
• www.armekant-eva.nl 
• armoede.startkabel.nl 
• www.blijfpositief.nl/home.php 
• www.rotterdam.nl/rondkomen 
• www.nibud.nl 
• www.kledingbank.nl 

 
Ook winnen jullie informatie in over het minimabeleid van de gemeente waarin de 
welzijnsorganisatie actief is waarvoor jullie de krant maken. 
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> Het project 
 

Lees eerst het project helemaal door. Begin daarna met de uitwerking van het 
project zoals in dit boek beschreven wordt. 

Stel samen een plan van aanpak op voor het hele project. Zorg dat het werkplan niet meer 
dan twee A4’tjes lang is. Werk de volgende punten uit: 
 
1. Aanleiding of probleemstelling 

Hierbij geef je antwoord op de volgende vragen:  
• Waar loopt de opdrachtgever tegenaan?  
• Welke vragen wil hij beantwoord krijgen? 

2. Doelstellingen van de opdrachtgever 
Behandel hier de vragen:  
• Wat wil de opdrachtgever bereiken met het product dat je voor haar maakt?  
• Voor welke doelgroepen werk je?  

3. Beschrijving van de opdracht 
Ga in op de volgende vragen:  
• Welk resultaat wordt verwacht? 
• Hoe moet de opdracht worden opgeleverd? 
• Aan welke eisen moet de opdracht voldoen? 

4. Betrokken partijen 
Je werkt in de projectgroep samen met verschillende mensen. Maak afspraken over de 
werkwijze en leg deze vast in een samenwerkingscontract. 

5. Planning en afspraken  
Maak een planning voor de activiteiten die jullie gaan doen en verdeel daarbij de taken. 
Houd de opleverdatum goed in de gaten en maak afspraken over wie wat wanneer 
klaar moet hebben. 

Laat jullie plan van aanpak goedkeuren door jullie docent/begeleider. 
 
Maak een begin met je logboek schrijven: 
• Hoe is het samenwerken verlopen? Wat ging goed en niet goed? 
• Heb je een voldoende bijdrage geleverd? 
• Hoe is het samenwerken verlopen? 
• Hebben jullie duidelijke afspraken gemaakt? Hoe is dit gegaan? 

 

 

Plan van aanpak 

Werkmodel: 
Samenwerkings-
contract  

Werkmodel: 
Logboek  



 

 
Armoede in Nederland 8 

 

 
Voordat jullie met het vooronderzoek starten, vullen jullie eerst de takenlijst in. Deze laten 
jullie goedkeuren door de docent voordat jullie met het vooronderzoek starten. 
 
De volgende elementen kun je benutten tijdens je vooronderzoek: 
 
Krijg een beeld van het onderwerp: 
• Om jullie te oriënteren, bekijken jullie eerst de volgende uitzendingen via Uitzending 

Gemist: 
– Zembla, 'Mama zijn wij arm?', 18 januari 2009. 
– Netwerk, 'Kinderen in armoede', 7 april 2008. 
– Twee afleveringen van 'De Frogers, Effe geen cent te makken' (RTL4, vanaf 16 

oktober 2008). 
 
• Daarna schrijven jullie een recensie van de uitzendingen. Hierin geeft je groep een 

samenvatting van de uitzendingen en professioneel commentaar op wat je gezien hebt. 
 
Vervolgens leveren jullie: 
• Vervolgens maken jullie een beschrijving van armoede in Nederland:  

– Wat is armoede? 
– Hoe wordt het veroorzaakt? 
– Wie worden erdoor getroffen?  
– Hoeveel mensen leven in armoede? 
– Wat zijn de gevolgen van armoede? 

 
Zoek informatie die een actueel en juist beeld van het probleem geeft. Deze informatie 
moet later verwerkt worden in artikelen voor de voorlichtingskrant. Burgers in de wijk 
moeten er iets aan hebben of moeten zich bewust worden van armoede in Nederland. 
Maak gebruik van diverse bronnen en geef duidelijk aan welke je gebruikt hebt. 
• Een sociale kaart/netwerkanalyse van alle projecten en voorzieningen op het gebied 

van armoedebestrijding in de gemeente waar je opdrachtgever, de welzijnsorganisatie, 
actief is. 

• Informatie over welke doelgroepen bereikt worden met de bestaande projecten en 
voorzieningen. Maak duidelijk hoe je aan deze informatie bent gekomen. Als 
onderdeel hiervan interview je twee vrijwilligers of professionals die betrokken zijn bij 
armoedebestrijdingsprojecten in de gemeente waar de welzijnsorganisatie actief is. 
Lever de vragenlijst en de verslagen van de gesprekken in.  

• Vier verschillende voorlichtingskranten. Deze vergelijk je op: 
– Inhoud: wat voor soort informatie wordt gegeven, welke rubrieken zijn er? 
– Doelgroep: voor wie is de krant bedoeld, sluit de krant aan bij de doelgroep, komt 

de boodschap over (ook emotioneel)? 
– Vormgeving: hoe is de krant ingedeeld, ziet de krant er aantrekkelijk of 

betrouwbaar uit? 
• Op www.agentschapszw.nl zoek je wat voorbeelden van projecten op die subsidie 

hebben gekregen voor bestrijding van armoede. Zijn daarbij ideeën die in jouw 
gemeente ingezet kunnen worden? Passen deze in het geheel van maatregelen? En 
waarom? 

 

Vooronderzoek 

Zie voor meer 
informatie 
www.factor-e.nl 
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