
Motie: Onderzoek groter bereik door 
inzet ervaringsdeskundigen  
De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 2 februari 2023, ter bespreking 
van Raadsbrief Aanpak Koopkrachtcrisis d.d. 23 december 2022.

Constaterende dat:
1. Grote groepen Utrechters door de gestegen energielasten en kosten van 

levensonderhoud (steeds verder) in de financiële problemen komen.
2. Vijfentwintig tot veertig procent van de Utrechters die daar recht op hebben geen 

gebruikmaken van de (armoede)regelingen en voorzieningen die er zijn.
3. Velen van hen op zich wel op de hoogte zijn van het bestaan van deze regelingen 

en voorzieningen, maar om gevoelens van schaamte, trots en wantrouwen/angst 
hebben besloten hiervan geen gebruik te maken. 

4. De buurtteams en andere ‘vindplekken’ in de stad bij lange na niet alle mensen 
bereiken die er zijn en dat een aangepaste campagne vanuit de gemeente alleen 
niet genoeg is om iedereen te bereiken.

5. Dat de wethouder in het laatste commissiedebat VOWE d.d. 19 jan. jl. heeft 
aangegeven te streven naar een bereik van 100%.

6. De wethouder ook heeft aangegeven geen voorstander te zijn van het inzetten van 
betaalde ervaringsdeskundigheid buiten de structuren van gemeente en buurtteams 
omdat bij betaling de onafhankelijkheid van deze ervaringsdeskundigen volgens 
haar niet kan worden gegarandeerd.

7. De wethouder de betaalde inzet van ervaringsdeskundigheid daarnaast afraadt 
omdat het bereik van ervaringsdeskundigen in haar ogen (te) beperkt is.

Overwegende dat:
1. Aanvullende betaalde inzet van ervaringsdeskundigen – bijvoorbeeld via buurt- en 

burgerorganisaties - het bereik wel degelijk substantieel kan verhogen.
2. We het als stad ons moreel niet kunnen verantwoorden dat duizenden Utrechters 

verstoken blijven van hulp.
3. Het aan hen niet is uit te leggen dat we geen onderzoek doen naar de kansen van 

(nieuwe) instrumenten die daar wellicht een oplossing voor kunnen bieden; omdat 
de wethouder mogelijk uitgaat van verkeerde veronderstellingen en aannames.

4. Alleen een onafhankelijk onderzoek onder Utrechters die eerder met succes en met 
dank aan de inzet van ervaringsdeskundigheid de stap naar het aanvaarden en 
gebruikmaken van gemeentelijke regelingen en voorzieningen hebben weten te 



zetten kan uitwijzen of deze inzet van (betaalde) ervaringsdeskundigen (bijv. 
werkzaam bij lokale burger- en buurtorganisaties) een verstandige keuze is.

Draagt het college op:
1. Een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren met als opdracht na te gaan of 

ervaringsdeskundigen, mogelijk ook betaald en werkzaam bij bijv. buurt- en 
burgerorganisaties, een belangrijke rol kunnen vervullen in het bereiken van de 25 
tot 40% van de Utrechters die nog geen gebruik maken van gemeentelijke 
(armoede) regelingen en voorzieningen maar daar wel recht op hebben.

2. Voor dit onderzoek een deskundige onafhankelijke partij in te schakelen en deze 
nog in Q1 2023 te vragen dit onderzoek te starten.

3. De uitkomsten te delen met de gemeenteraad en direct te vertalen naar concreet 
nieuw beleid.

4. Hier een bedrag van minimaal € 25.000 voor te reserveren in de huidige 
programmabegroting.
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