
Inspiratielezing  
© Ralf Embrechts en Eric Rugebregt  

van Wantrouwen 
naar Vertrouwen 



20 november 2018

      Tweedeling wordt als maar groter:  
tussen rijk en arm, 
tussen gezond en ongezond, 
tussen werk en doorflext werkloos, 

tussen schuldenvrij en schuldenlast, 
tussen meedoen en thuiszitten, 

tussen kansrijk en kansarm, 

tussen burgerkrachtig en burgerarmoedig, 

tussen mogen en moeten, 
tussen leven en overleven. 



Tweedeling 
=  

VEELDELING 



ik heb een droom … 

… in 2030 is armoede 
verslagen

droom mee 
doe mee 



1 op de 8



armoede = 
tekort aan geld 

tekort aan meedoen 
—————————————— + 

fatale combinatie



7 jaar 
korter leven 

20 jaar 
meer ellende 



DENKEN 
IQ -/- 10/15 punten 
minder beslissingen 

minder controle 



VOELEN 
minder gelukkig 
lastiger focus 

geestelijker minder stabiel 



DOEN 
korte termijn 
risicomijdend 

verlies aan power 



75% = VROUW 
gezinshoofd en 

cijferen zich weg 



KINDEREN 
wat je mist in je jeugd 

moet je later 
dubbel en dwars inhalen 



ZZP-ers 
iedereen op een ladder 



10% - 30%  
LAAGGELETTERD 
LAAGGECIJFERD 

ERROR



Werkende armen 
doorflext 

tijdelijke contracten 



als je gaat werken,  
houdt het systeem van aan- en 
toeslagen, kwijtscheldingen je 

gevangen  

Werken moet lonen 

armoedeval 



inkomens-ravijn 

36.000 bruto 
-IB-AHK 

+ZT+KGB+HT 
————————— 
26.800 netto

22.000 bruto 
-IB-AHK 

+ZT+KGB+HT 
————————— 
25.000 netto

19.300 bruto 
-IB-AHK 

+ZT+KGB+HT 
————————— 
23.000 netto

bijstand minimum loon modaal 



50 plussers 
de helft suddert via bijstand 

naar pensioen 



schuldhulp 
1,4 miljoen mensen hebben 

risicovolle schulden 
193.000 formeel in schuldhulp



schuldhulp 
duurt en duurt 

lange adem 
soms M-O-E-R-A-S



bewindvoering 
loopt uit de klauwen 

begint goed 
te veel … ontzettend druk



schuldeisers 
90% =  

OVERHEID zelf





veel kastjes 
nog meer muren



moe van telkens 
dankbaar  
te moeten  



netto armoede  
neemt af 

———————————————— 
langdurige armoede  

neemt toe 



WE ME 
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'de Brug’ geleend van Beth Babcock van Empath via Social Force 



vitamine A van  
aandacht, 

oprechte aandacht



vertrouwen geven 
= 

vertrouwen ontvangen



oordeel niet 



bestaanszekerheid  
garanderen !!!! 

ONVOORWAARDELIJK 



DUBBEL DUURZAAM 
koppel energietransitie aan 

sociale duurzaamheid 

banen - draagvlak -  
duurzaam uit armoede - denk aan de brug 



versnelde schulden-oplossingen 
denk aan aanpak van IPW,  

Netto Leven,  
Goede Gieren, incassovrije wijk



drastische verandering 
van systemen zoals 

toeslagen, IB, CJIB, SHV



banken 
zorgverzekeraars 

ziekenhuizen 
die zouden  

dienstbaar 
moeten zijn en  

welvaart faciliteren 
ipv  

op winst gedreven





Compilatie Quiet500 
filmpje 

http://www.quiet500.nl/
videos/  

http://www.quiet500.nl/videos/
http://www.quiet500.nl/videos/




















3 pijlers

Vertellen

Verzachten

Versterken



talloos veel verhalen 
… zo vormen we een 

beweging  
van  

nieuwerwetse  
solidariteit

Vertellen



tussen mensen die het 
goed hebben  

en mensen die het 
goed kunnen gebruiken  

Vertellen



state-the-art-platform 
met sponsoren 

via marktplaats-zonder-geld 
duizenden 

geluksmomentjes 

Verzachten



mensen zelf weer  
in hun kracht laten komen,  

op hun eigen manier, tempo en wijze 

Versterken



#IK DEEL QUIET 
filmpje 

https://quiet.nl/kick-off-
item-campagneweek/   

https://quiet.nl/kick-off-item-campagneweek/
https://quiet.nl/kick-off-item-campagneweek/




Steeds meer impact voor 
zoveel mogelijk mensen  





Denk eens na … 
…wat is nou armoede  

in jouw  
samenleving ?



droom mee, doe mee ! 
bedankt voor jullie aandacht !



droom mee, doe mee ! 
www.quiet.nl en www.momtilburg.nl 
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