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En dan wordt het systeem boos

Niet iedereen die een uitkering aanvraagt is een potentiële 
nietsnut of fraudeur. De meeste mensen doen terecht een 
beroep op dit financiële vangnet. Maar waarom moet het 
allemaal zo ingewikkeld? 

DOOR MONIQUE EVERS

Ralf Embrechts heeft een droom. In 2030 moet de armoede in 
Nederland verslagen zijn. „Want armoede betekent zeven jaar korter 
leven en twintig jaar meer ellende.” 
Het punt is duidelijk. Embrechts spreekt deze dinsdagavond in 
Theater De Huiskamer in Weert op de lezing van De Pijler, de 
stichting die zich inzet tegen armoede en sociale uitsluiting. 
Embrechts, geboren en getogen in Limburg, is directeur van MOM, 
de Maatschappelijke Ontwikkelings Maatschappij in Tilburg en 
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oprichter van de Quiet 500. In de wijken ziet hij dagelijks wat 
armoede met mensen doet. „Daarmee stap ik naar instanties die er 
iets aan kunnen doen. Ik ben de luis in de pels.” 
Met één op de acht gezinnen in Nederland gaat het niet goed. Ze 
hebben te weinig geld en kunnen dus niet meedoen. Dat is een fatale 
combinatie, ervaart Embrechts. „Heel lang dacht ik: ja, maar die 
mensen kunnen toch net als ik gewoon naar de huisarts en naar de 
tandarts. Daar zijn we toch voor verzekerd. Maar mensen zeiden: ja, 
maar Ralf ik ben bang voor het vervolg, wat als ik specialistische hulp 
nodig heb? Ja, maar Ralf er ligt nog een tandartsrekening van 500 
euro die ik niet kan betalen.” 

Ga er niet meteen vanuit dat mensen de boel bedonderen. 
RALF EMBRECHTS

Als je stress hebt, daalt je IQ met 10 tot 15 procent. „Dan ga je wel 
eens stomme dingen doen”, weet Embrechts. „Dan kun je dingen ver-
geten of formulieren verkeerd invullen. En dan wordt het systeem 
boos. Zo wordt alle fut uit de mensen geperst.” 

Huwelijk
Hij maakt zich zorgen om de positie van vrouwen die lang niet 
allemaal economisch zelfstandig zijn, om de kinderen, die er niks aan 
kunnen doen en om al die zzp’ers die geen pensioen en 
arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben. Die laatste groep zal niet 
snel aankloppen voor hulp. „Als ze in de problemen komen gaan ze 
gewoon harder werken maar dan zijn ze nog minder thuis en lopen ze 
het risico dat hun huwelijk op de klippen loopt.” 

Mensen zijn ook een beetje moe van altijd maar dankbaar 
moeten zijn. 
RALF EMBRECHTS



Embrechts hekelt de schuldhulpverlening. „Probeer daar maar eens 
in te komen. Het duurt en duurt en duurt. Een vriend van mij is er 
negen jaar mee bezig geweest en uiteindelijk kregen de schuldeisers 
195 euro. Dan deugt er toch iets niet.” 
De luisteraars in de zaal, veelal mensen uit cliëntenraden en 
vrijwilligers, herkennen dit verhaal. Grote veroorzaker van veel 
armoedeproblemen zijn „de blauwe enveloppen”. „De overheid tuigt 
een heel belastingsysteem op met allerlei toeslagen, maakt het heel 
ingewikkeld en voor je er erg in hebt pakken ze het meteen weer 
terug. Mensen zijn ook een beetje moe van altijd maar dankbaar 
moeten zijn.” 
En dan nog een ergernis van Embrechts. „Waarom worden de 
mensen die zich melden bij de sociale dienst klanten genoemd. Je ben 
klant bij Ziggo, toch niet bij de sociale dienst? Je kunt toch nergens 
anders heen voor een uitkering?” Dan een diepe zucht. ,,Ach de 
mensen van de sociale dienst zijn echt wel goed gebakken hoor. Maar 
het systeem heeft ze zo streng gemaakt.” 
Hoe moet het dan wel? Geef mensen oprechte aandacht, vindt 
Embrechts. „Ga het gesprek aan als een coach. Ga er niet meteen 
vanuit dat mensen de boel bedonderen. Dat doet slechts een heel 
klein deel. Oordeel niet en wijs niet meteen met het vingertje, da’s 
heel Nederlands..” 
Vanuit Tilburg kent hij de nodige mooie voorbeelden. De 
woningstichting verduurzaamde een complete wijk, de 
zorginstellingen bekommerden zich om de bewoners. Roos, met haar 
rode haren, bekeek de financiën van de mensen. ,,Al snel ging het 
door de buurt: ‘hedde gij die rooie al op bezoek gehad? Moet je doen. 
Die levert geld op!’” 
En dan is er nog zijn uit de hand gelopen hobby: de Quiet 500, 
bedoeld om aandacht te vragen voor de stille armoede. De glossy is 
een parodie op de Quote 500, de lijst met de rijkste Nederlanders. 

Kapper
Inmiddels is er ook een digitaal platform waarbij een beroep wordt 
gedaan op het talent van ondernemers. De nieuwe vorm van 
solidariteit, noemt hij dat. „We hebben bezoekers van de voedselbank 
gevraagd wat ze graag een keertje willen doen. Daar kwamen voor ons 
hele gewone dingen uit: eten in dat nieuwe restaurant, naar een 
voetbalwedstrijd en een bezoek aan een echte kapper. Dus hebben wij 



gevraagd of die ondernemers geen geld willen geven maar hun 
talenten willen inzetten om dit mogelijk te maken. Waren ze eerst nog 
wat huiverig, ‘stinken ze niet, drinken ze niet de tap leeg’, veranderde 
in ‘wat hebben we genoten van de prachtige gesprekken en het plezier 
dat we deze mensen hebben gedaan’.” 
Het maakt mensen in armoede een beetje gelukkiger. „Ze kunnen 
even ontspannen. Mensen vragen me wel eens wat dat nou allemaal 
oplevert. Dan denk ik aan Miranda, die zeven jaar bij de ggz liep maar 
nu onze club met lotgenoten bezoekt. Ze zegt: ik heb er een familie 
bij. 
Bij de ggz vragen ze haar: Miranda wat is er met jou gebeurd. Dus wat 
het oplevert? Zo’n 500 euro per week.”

Die zelfbewuste man was er niet 
meer
Eric Rugebregt uit Tilburg is ervaringsdeskundige armoede. Hij is 
mee naar Weert gekomen om over zijn ervaring te vertellen. Na al die 
jaren vindt hij dat nog altijd lastig. Maar het moet, vindt hij. Want 
veel mensen hebben, net als hij destijds, geen enkel idee wat het is om 
in armoede te leven. 
In 2008 verloor Eric Rugebregt zijn baan bij het projectbureau dat 
zich bezighield met de bouw van een woon-zorgcomplex. De 
bouwsector stortte in en niemand wilde nog investeren. „Ik was 59 en 
dacht dat ik nog wel ergens aan de slag zou kunnen. Financieel 
betekende het dat ik van 2100 euro netto naar een WW-uitkering van 
1400 euro ging. Een hele stap terug. Mijn leefstijl was echt niet 
uitbundig, maar wel gebaseerd op die 2100 euro. Ik paste die zo veel 
mogelijk aan, maar moest wel af en toe mijn spaarrekening 
aanspreken.” 

Stress
Zo’n driehonderd serieuze sollicitaties deed hij de deur uit. „Ik moet 
de eerste ontvangstbevestiging nog krijgen. Er waren steeds minder 
vacatures. Man, dat leverde een hoop stress op. Na drie jaar WW-
uitkering moest ik naar de sociale dienst. Die spanning elke keer. 
Vonden ze dat ik wel genoeg had gesolliciteerd? Zou ik toch niet 
gekort worden? Het is mooi weer, zal ik een kop koffie, toen 1,75 euro, 
drinken op een terrasje? Nee, thuis is de koffie goedkoper.” 
Rugebregt zakte weer vijfhonderd euro in inkomen. Na aftrek van de 
vaste lasten bleef er zestig euro per maand over van te leven. „Rutte 
vond dat iedereen moest inleveren, dus kreeg ik weer een tientje 
minder, ook mijn huur ging met twintig euro omhoog. Ik kon naar de 
voedselbank. Kreeg daarna ook nog een bericht van de 
Belastingdienst dat ik 1200 euro moest terugbetalen. Dat kon door 
elke maand vijftig euro terug te betalen… Ja van zestig euro. Het was 
dat mijn vader zei: ik betaal dat voor jou. De zelfbewuste man die ik 
was, bestond niet meer. Ik was moedeloos geworden en had geen 



zicht op een fatsoenlijke toekomst. Inmiddels ben ik met pensioen. Ze 
zeggen wel vaak dat alles in Nederland zo goed geregeld is. De 
praktijk is echt anders. Ik hoop dat dit u nooit overkomt.” 
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