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Samenvatting werkplan De Pijler 2019 
 

De Pijler biedt advies en ondersteuning aan initiatieven in Limburg die zich inzetten op het gebied 

van armoede, sociale zekerheid en sociale uitsluiting. Met haar werkzaamheden als kennismakelaar 

en expertisecentrum rondom de genoemde thema's levert De Pijler een positieve bijdrage aan de 

vitaliteit van de Limburgse samenleving. De Pijler maakt sinds 1 januari 2018 onderdeel uit van 

Burgerkracht Limburg. 

Wij stellen onze diensten beschikbaar voor (burger)initiatieven, Limburgse gemeenten, cliëntenraden 

binnen de Participatiewet/Werk & Inkomen én maatschappelijke organisaties die zich bezighouden 

met bovengenoemde thema's. U kunt ons onder meer benaderen voor:  

 Praktische informatie en advies over projectadministratie of het aanvragen van subsidies; 

 Het meedenken, aanjagen en invulling geven aan lezingen en congressen rondom armoede 

en aanverwante thema’s; 

 Het meedenken, aanjagen en invulling geven aan projecten/onderzoeken rondom armoede 

en aanverwante thema’s (bijvoorbeeld armoede in relatie tot laaggeletterdheid of 

gezondheid); 

 Het ondersteunen van medezeggenschap van cliëntenraden die zich inzetten om de positie 

van mensen met lage inkomens te verbeteren; 

 Deelname van cliëntenraden aan ons Provinciaal Overleg Limburgse Cliëntenraden of 

deelname aan de Pijleracademie: ons kosteloos trainingsaanbod voor vrijwilligers; 

 Uw organisatie in verbinding brengen met andere netwerken die relevant zijn voor u. 

 

Daarnaast ondersteunt De Pijler inloopspreekuren Sociale Zekerheid. Deze spreekuren liggen op 

diverse plekken in de Provincie Limburg. Hier kunnen burgers terecht met al hun vragen omtrent 

inkomen, werk, arbeidsongeschiktheid en ziekte. De inloopspreekuren zijn laagdrempelig en 

kosteloos te bezoeken en worden bemand door vrijwilligers. Veel van deze vrijwilligers zijn tevens 

ervaringsdeskundige.  

Wilt u meer informatie over deze inloopspreekuren, of over andere werkzaamheden en projecten 

van De Pijler? Of leest u liever ons gedetailleerde werkplan in plaats van deze samenvatting? Neem 

dan contact met ons op via depijler@burgerkrachtlimburg.nl. U vindt ons daarnaast ook terug op: 

- www.depijler.nl  

- www.facebook.com/dePijler 

- www.linkedin.com/company/depijler 

 

 

mailto:depijler@burgerkrachtlimburg.nl
http://www.depijler.nl/
http://www.facebook.com/dePijler
http://www.linkedin.com/company/depijler
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Projecten 2018 

1) Cyclus Pijlerlezingen 

De Pijler organiseert jaarlijks zo’n 4-6 lezingen met deskundige sprekers rondom actuele 

onderwerpen op verschillende locaties in Limburg. Voorbeelden van thema’s zijn 

kinderarmoede, het basisinkomen,  de invloed van armoede/schulden op de algehele 

gezondheid, de relatie tussen armoede en laaggeletterdheid, enzovoorts.  

De lezingen vinden plaats op openbare locaties en zijn gratis toegankelijk voor iedereen die 

geïnteresseerd is. Door de laagdrempeligheid van onze lezingen trekken wij een gevarieerd 

publiek dat bestaat uit een mengeling van professionals, vrijwilligers en reguliere burgers. Dit 

biedt veel kansen op het vormen van nieuwe netwerken en het verkleinen van de kloof 

tussen burger en overheid. 

 

2) Inloopspreekuren Midden-Limburg 

De Pijler geeft ondersteuning aan de inloopspreekuren Sociale Zekerheid in de plaatsen 

Gennep, Reuver, Venlo, Sittard, Hoensbroek, Gulpen en Maastricht (3). Hier kunnen burgers 

terecht met al hun vragen omtrent werk en inkomen. De Pijler wil deze spreekuren 

uitbreiden, en dan met name in Midden-Limburg. Om dit te kunnen realiseren zijn wij 

momenteel in gesprek met relevante netwerkpartners. 

 

3) Algemene provinciale helpdesk 

Om de toegankelijkheid van de Pijler te vergroten én om onze kennis beschikbaar te stellen 

voor o.a. burgers, organisaties en cliëntenraden, zal er een Algemeen Provinciale Helpdesk 

opgericht worden waar men terecht kan met vragen over actuele thema’s van De Pijler 

(armoede, sociale zekerheid en sociale uitsluiting). De helpdesk zal worden bemenst door 

vrijwilligers. Wij streven ernaar om dit vrijwilligerswerk zo vorm te geven dat het als 

werkervaringsplek kan dienen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

 

4) Geïntegreerde sociale kaart armoede 

Mensen die weinig te besteden hebben en/of in schulden leven, hebben net als ieder ander 

allerlei behoeften, maar kunnen zich vaak weinig veroorloven. Toch zijn er tal van initiatieven 

die zich juist richten op mensen met een kleine beurs. Helaas weten deze initiatieven en 

burgers elkaar niet altijd te vinden. Daarom is De Pijler in 2018 van start gegaan met het 

ontwikkelen van een app/mobiele website die burgers en dergelijke initiatieven met elkaar in 

verbinding stelt. Het streven is om deze sociale kaart provinciale dekking te laten bieden. Dit 

in tegenstelling tot de vele al bestaande sociale kaarten, die enkel lokaal dekking bieden. 

 

De Pijler is in 2018 van start gegaan met dit project i.s.m. een aantal pilot-gemeenten. De 

pilot wordt naar verwachting medio 2019 afgerond. Wanneer de pilot slaagt, zal de applicatie 

in de verdere loop van 2019 worden doorontwikkeld m.b.t. provinciale dekking.  
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5) Conferenties  

Rondom de week van de armoede (oktober 2019) zal De Pijler samen met andere partners 

een conferentie organiseren die aansluit op het landelijk thema. Daarnaast zal De Pijler 

vanuit haar netwerk en samenwerkingsverbanden alert zijn op actuele ontwikkelingen en 

wanneer zich mogelijkheden voordoen een (werk)conferentie organiseren. Te denken valt 

aan ontwikkelingen in de schuldhulpverlening, de werkende armen, burgerparticipatie nu en 

in de toekomst, e.a. relevante thema’s rondom armoede en sociale participatie. 

 

Naast de armoedeconferentie in oktober is er ruimte voor het organiseren van een of twee 

andere conferenties. De conferenties zijn, net zoals onze lezingen, gratis toegankelijk en 

bedoeld voor een ieder die geïnteresseerd is, van burger tot professional. Dit biedt veel 

kansen op het vormen van nieuwe netwerken en het verkleinen van de kloof tussen burger 

en overheid. 

 

6) Achterban(d) 

Onderzoek wijst uit dat 80% van de cliëntenraden moeite heeft om een band met de eigen 

achterban op te bouwen. De Pijler gaat in samenwerking met Regionale Werkbedrijven in 

Limburg aan de slag om nieuwe methoden te ontwikkelen om in contact te komen met de 

achterban. Zo krijgen kwetsbare groepen een stem binnen de gemeente, met het gevolg dat 

de kwaliteit van de dienstverlening verbetert en de maatschappelijke participatie toeneemt.  

 

7) De Pijleracademie 

Vanaf juni 2018 biedt De Pijler een doorlopend trainingsprogramma aan voor cliëntenraden 

en vrijwilligers die zich inzetten voor armoede, sociale zekerheid, cliëntenmedezeggenschap 

en andere aanverwante thema’s. De trainingen zijn kosteloos en bedoeld om de 

deskundigheid van de achterban te vergroten: 

 Door deze deskundigheid worden u en uw collega vrijwilligers effectiever in uw werk/rol 

 Wordt voor beginnend vrijwilligers de functie aantrekkelijker en wordt het voor uw 

organisatie makkelijker om nieuwe leden te werven 

 De betrokkenheid wordt vergroot door de ontmoeting met leden van andere cliëntenraden. 

De Pijleracademie is in 2018 zeer succesvol gebleken en wordt daarom in 2019 

gecontinueerd en uitgebreid met een Pijleracademie op locatie. Aan de hand van de vraag en 

behoefte van uw cliëntenraad en/of vrijwilligersorganisatie proberen wij een aanbod op 

maat te ontwikkelen. Modules die in 2019 behandeld worden zijn te vinden op: 

www.depijler.nl/de-pijler-academie/. 
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8) Ondersteuning lokale initiatieven 

De Pijler heeft geringe mogelijkheden om projectonderdelen van lokale (burger)initiatieven 

financieel te ondersteunen. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan een tegemoetkoming 

voor locatie-publicatie- of lunchkosten. Voorwaarden zijn: 

- De Pijler betaalt een concreet onderdeel van het project 

- Het project moet passen binnen de doelstellingen van De Pijler  

- Er dient sprake te zijn van cofinanciering 

- De Pijler ondersteunt het initiatief indien gewenst met expertise. 

In 2018 heeft De Pijler ervoor gekozen om burgerinitiatieven middels een competitie te 

ondersteunen. Burgerinitiatieven die zich binnen provincie Limburg inzetten tegen armoede 

en/of sociale uitsluiting, konden zich kosteloos inschrijven voor deze competitie. De Pijler en 

Burgerkracht Limburg hebben een voorselectie gemaakt van vijf finalisten. In samenwerking 

met Rabobank Roermond-Echt hebben wij een competitie-avond georganiseerd waarin de 

vijf finalisten zichzelf mochten presenteren. Er waren twee hoofdprijzen te verdelen, maar 

ook de andere drie finalisten kregen een financiële bijdrage in de vorm van een 

stimuleringsprijs. Wegens het succes van bovenstaande competitie, zal de Pijler deze in 2019 

opnieuw organiseren, wederom i.s.m. de Rabobank.  

Buiten deze competitie om kunnen burgerinitiatieven rondom armoede of sociale 

participatie, gedurende het hele jaar kosteloos bij ons terecht voor inhoudelijk advies. Hierbij 

valt te denken aan praktische ondersteuning, zoals op pagina 1 van dit document puntsgewijs 

is beschreven.  

 

               

 


