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1. Kledingbank Maxima 

 

In 2012 startte de eerste Kledingbank Maxima in Hoogezand-Sappemeer. Omdat veel mensen 
kwamen winkelen, werd ook in andere plaatsen in Groningen een Maxima gestart. In 2014 in 

Veendam en Winschoten, in 2016 in Delfzijl en Stad en in 2017 in Winsum: Maxima Het 
Hogeland. De gemeenten zien Maxima als partner in de bestrijding van armoede. Bij Maxima 

werken alleen vrijwilligers, in totaal ongeveer 200, de meesten ook uit de doelgroep: voor en 

door de doelgroep!  
Kledingbank Maxima bevordert duurzaamheid: kleding krijgt een tweede leven. 

Het Ministerie van Sociale Zaken verstrekte de Maxima's een subsidie van € 36.000,- voor de 

aanschaf van nieuw kinderondergoed en kinderspijkerbroeken in 2018-2019. 
De ANWB doneerde in april 2018 alle kleding die uit de collectie werd gehaald. 

 
Een modezaak zonder kassa 

Maxima is een modezaak zonder kassa voor mensen met een laag inkomen. Een modezaak, 

want de klanten moeten het goede gevoel in de winkel krijgen; ze worden serieus genomen en 
het is alsof ze shoppen in een normale kledingzaak.  

Er zijn jaarlijks twee kledingcollecties. Uit de zomercollectie en uit de wintercollectie kunnen de 
bezoekers 12-15 stuks kleding gratis bij elkaar winkelen. Elk half jaar komen er in de zes 

winkels ongeveer 7000 bezoekers. Er gaan ongeveer 140.000 stuks kleding de winkel uit. 

Veel particulieren die de kleding brengen naar Maxima en verschillende kleding- en 
schoenenzaken schenken restpartijen. Maxima is een goed doel (ANBI), daarom kan de 

restwaarde fiscaal worden verrekend. 

 
Dress for Success 

Bij Maxima Hoogezand-Sappemeer is in 2017 ook Dress for Success geopend (door de 
commissaris van de Koning) voor de gehele provincie Groningen. 

 

Op www.kledingbankmaxima.nl en op www.dressforsuccess.nl > Hoogezand-Sappemeer staat 
veel info en foto's. 
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2. Maxima Westerkwartier voor inwoners van Grootegast, Marum en 

 Zuidhorn 

 
In 2008 werd in Roden Kledingbank Noordenveld opgericht. vanaf de start waren hier ook 

inwoners uit de gemeente Leek en Marum welkom (ISD Noordenkwartier).  
De gemeente Leek subsidieert Kledingbank Noordenveld in Roden; ongeveer 300 mensen uit 

deze gemeente winkelen bij Kledingbank Noordenveld. 

Dat betekent een traditie van 10 jaar; vanuit Leek is Roden heel dichtbij, dat is belangrijk voor 
de doelgroep.   

De gemeente Marum subsidieert Kledingbank Noordenveld niet; uit deze gemeente bezoeken 

jaarlijks ongeveer 20 mensen Kledingbank Noordenveld. 
Met Kledingbank Noordenveld is afgesproken dat mensen uit Leek naar Roden blijven gaan en 

dat mensen uit Marum naar Maxima bij Maxima Westerkwartier kunnen gaan winkelen. 
 

Armoede Pact Westerkwartier 

De Kledingbanken Maxima en Kledingbank Noordenveld hebben een samenwerkingsrelatie. 
Maxima Westerkwartier i.o. en Kledingbank Noordenveld hebben zich elk aangemeld bij het 

Armoede Pact Westerkwartier. Samenwerking met organisaties met een vergelijkbare 
doelstelling is van groot belang. 

 

 
 

3. Huishoudens met een laag inkomen in Grootegast, Marum en Zuidhorn 

 
Kledingbank Maxima wordt door gemeenten gezien als partner in de bestrijding van armoede. 

Met elke gemeente is de grens van het inkomen voor de bezoekers van Maxima vastgesteld. 
Deze loopt parallel met de grens van het gemeentelijk minimabeleid en varieert per gemeente 

van 110% tot 125% van de bijstandsuitkering. 

 
Gegevens CBS 

Het CBS geeft  de volgende informatie over huishoudens met een laag inkomen in Grootegast, 
Marum en Zuidhorn (gegevens CBS 06-11-2017): 

 

Aandeel laag inkomen per gemeente op basis gegevens CBS 2016: 

Grootegast 6,0% van 4821 huishoudens: 289 huishoudens 

Marum 6,4%  van 4241 huishoudens: 242 huishoudens 

Zuidhorn 4,8% van 7606 huishoudens: 365 huishoudens 

      totaal 896 huishoudens 

Dat betekent dat de totale doelgroep bestaat uit 896 huishoudens x 2,2  

= 1971 personen. 
De gemiddelde grootte van een huishouden in Nederland is 2,2 personen (CBS). 

 

Definitie "laag inkomen, gehanteerd door het CBS: 

"Een inkomen is laag wanneer het minder is dan 9.250 euro. Deze grens komt ongeveer 

overeen met de koopkracht van een bijstandsuitkering voor een alleenstaande in 1979, toen 

deze op zijn hoogst was."  

 

2 
 



4. Wat doet armoede met mensen 

 

Jaarlijks verschijnt het Armoedesignalement van Nederland, opgesteld door het Centraal 
Bureau voor de Statistiek en het Sociaal en Cultureel Planbureau. 

De hoogste kans op armoede is bij de eenoudergezinnen (26%), bij alleenstaanden  
tot 65 jaar (17%) en bij zelfstandigen (12%); 

Kinderen zijn oververtegenwoordigd in de arme bevolkingsgroep: 9,7% van de kinderen  

in Nederland behoort tot een huishouden met een laag inkomen. 
Wat zijn de gevolgen van een laag inkomen?  70% van de huishoudens met een laag inkomen 

geeft aan problemen te ondervinden; vaak meerdere: 

. betalingsachterstanden of schulden (13%); 

. geen vervanging van meubilair (60%); 

. geen weekje vakantie (50%); 

. onvoldoende aanschaf van kleding (40%); 

. geen viering van verjaardagen of andere feestjes (30%); 

. een warme maaltijd om de andere dag (10%); 

. onvoldoende verwarming van het huis (10%). 

 
Kleding is een basisbehoefte 

Kleding is een basisbehoefte; immers er goed uitzien is ontzettend belangrijk: 

. goede kleding versterkt je gevoel van eigenwaarde; 

. de eerste indruk van iemand is belangrijk: hoe kom je over? ben je betrouwbaar?   

. voor kinderen op school: hoor je erbij of word je buitengesloten? 

. voor wie gaat solliciteren; 

. participatie en perspectief in de maatschappij. 

Als kleding gratis wordt verkregen, kan extra geld worden besteed aan bijv. vervanging van 
meubilair, vakantie, viering van verjaardagen, warme maaltijden of verwarming. Zo snijdt het 

mes aan twee kanten. 

Een ander aspect van de kledingbank is duurzaamheid: kleding krijgt een 2e leven. 
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3 
 

 

 



5. Werkwijze Kledingbanken Maxima 

      

Deelnemers 
Er zijn drie groepen deelnemers: 

. huishoudens met een maandelijkse bijstandsuitkering; dit zijn de cliënten van de    
  gemeentelijke Sociale Diensten;  

. huishoudens die in aanmerking komen voor de individuele inkomenstoeslag; dit zijn 

  huishoudens die vijf jaar of langer een laag inkomen hebben en daarop zijn getoetst  
  door de gemeentelijke Sociale Diensten; 

. overigen die een schriftelijke verwijzing hebben ontvangen van Maatschappelijk Werk,  

  de Gemeentelijke Kredietbank (GKB), Humanitas en andere partners. 
De toetsing wordt dus niet door de Kledingbank gedaan, maar door andere instanties. 

Bij ieder bezoek aan de Kledingbank wordt een identiteitsbewijs en een recente specificatie van 
de uitkering of een schriftelijke verwijzing door de deelnemer overlegd. 

 

kledingkaart 
Er is een voorjaars/zomer- en een herfst/wintercollectie in de winkel. 

Iedere bezoeker krijgt bij binnenkomst een kledingkaart (op naam) waarop staat vermeld 
welke 12-15 kledingstukken uit de collectie kunnen worden uitgekozen.  

De bezoekers kunnen dus twee keer per jaar een kledingkaart bij elkaar winkelen. 

Er is een kledingkaart voor dames, heren, meisjes en jongens. 
Aan de balie wordt op de kledingkaart aangegeven welke kleding men meeneemt; de 

kledingkaart blijft bij Maxima.  

De kleding hoeft niet in één keer te worden uitgezocht; men kan een andere keer terugkomen 
om de resterende kleding van de kaart uit te zoeken.  

 
openingstijden 

Iedere Maxima is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 16.30 uur. 

Het jaarrooster is: 
. zomer/voorjaarscollectie:  maart, april, mei, juni 

. collectiewisseling:   in juli en augustus is Maxima gesloten 

. winter/najaarscollectie  september, oktober, november, december, januari 

. collectiewisseling   in februari is Maxima gesloten. 

 
 

  
  

   

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Maxima Stad 
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6. Meer dan een kledingbank 

 

Maxima wil ook een plek zijn waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. 
Daarom is er een koffietafel waar bezoekers een praatje kunnen maken en koffie, thee en 

limonade wordt geschonken. 
Kleding is slechts één aspect aan de bestrijding van armoede. In feite gaat het erom om 

mensen te ondersteunen op weg naar een betere leefsituatie. Er zijn daarom ook aanvullende 

activiteiten, bijvoorbeeld: 
. toelichting op gemeentelijke folders om niet-gebruik van voorzieningen tegen te gaan 

. mogelijkheden om vrijwilligerswerk te doen; 

. verwijzing naar ondersteuning bij de financiële administratie;  

. aanmelding van kinderen voor een gratis bezoek aan de Euroborg van FC Groningen 

. aandacht voor activiteiten van het Groninger Landschap voor kinderen. 
Hierbij zal uiteraard worden samengewerkt met andere organisaties. 

 

 
7. Samenwerkingsverband Maxima       

 
De Kledingbanken Maxima werken samen in het Samenwerkingsverband Maxima. 

Drie keer per jaar vergaderen de voorzitters van de Maxima's. Op deze vergaderingen worden 

belangrijke besluiten m.b.t. het Samenwerkingsverband genomen. 
Er is daarnaast apart overleg met de penningmeesters, de bestuursleden die het 

vrijwilligersbeleid uitvoeren, de webmasters en de bedrijfsleiders. 

Samenwerking loont! De Provincie Groningen bekostigt jaarlijks de bovengemeentelijke 
logistieke kosten van bestelbus en opslag van kleding. Van het Ministerie van Sociale Zaken 

ontvingen de Maxima's in 2018 € 36.000,- subsidie voor de aanschaf van nieuw 
kinderondergoed en nieuwe kinderspijkerbroeken.  

Alle Maxima's werken op grond van het Concept Maxima (zie bijlage).  

 
 

8. Voorbereidende startwerkgroep 
 

Er is een voorbereidende startwerkgroep gevormd, bestaande uit: 

. Arie Noordhof, Briltil 

. Mariska Ebels, Leek 

. Margriet Matter, Zuidhorn 

. Jess Ludwig-Bakker, Aduard 

. Jantienus Bakker, Zuidhorn 

. Ineke Postma, Zuidhorn 

. Klaas Huizenga, Zuidhorn. 

. Henk Slagter, vz. Samenwerkingsverband Maxima (tijdelijk) 

 
 

9. Huisvesting 
 

Kledingbank Maxima moet centraal liggen in het gebied van de gemeenten Grootegast, Marum 

en Zuidhorn en goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. 
De gemeente heeft een pand in Grootegast aangeboden. daar gaat maxima in oktober starten. 

Belangrijk is om te kijken in hoeverre deze plaats een probleem zou kunnen zijn voor inwoners 
van de gemeente Marum. 

Bij andere Maxima's rijden hier en daar personenbussen van zorginstellingen eens per maand 

op een vaste dag bezoekers naar Maxima. Men kan anderhalf uur winkelen en koffie drinken en 
rijdt dan weer mee terug. 
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