
Maxima 

KLEDINGBANKEN 

   PROVINCIE GRONINGEN 
 
 
Aan het college van B en W, 

de leden van de raad  
en de leden van de Adviesraad Sociaal domein 

van de gemeente Westerwolde       

          december 2018 
 

Geachte dames en heren, 
 

In de provincie Groningen zijn zes Kledingbanken Maxima: in Hoogezand-Sappemeer, 

Veendam, Winschoten, Delfzijl, Stad en Het Hogeland (in Winsum).  
In de nieuwe gemeente Westerkwartier wordt de start van een Maxima in 2019 voorbereid. 

De gemeenten zien Maxima als partner in de bestrijding van armoede. 
De kledingbanken Maxima ontvingen op basis van een businessplan uit New York een licentie 

om een Dress for Successwinkel te starten in Hoogezand-Sappemeer bij Maxima Sappemeer. 

Dress for Success helpt uit de hele provincie Groningen mensen die vanuit de uitkering 
solliciteren aan een gratis geschikte outfit; ook worden presentatietips gegeven. 

 

Groningen is de enige provincie waar kledingbanken professioneel samenwerken volgens 
hetzelfde concept en dezelfde naam dragen. Er is o.a. ook een gezamenlijke bestelbus. 

De naam "Maxima" is gekozen omdat de doelstelling is om mensen te helpen op de weg van 
minima naar maxima, op weg naar een betaalde baan. 

Op www.kledingbankmaxima.nl ziet u informatie en foto's. 

 
Mensen met een uitkering en met een laag inkomen kunnen elk half jaar gratis winkelen uit de 

zomer- en uit de wintercollectie, met nieuwe en goede gebruikte kleding. In iedere gemeente 
wordt aangesloten bij het vastgestelde minimabeleid. Dit betekent dat mensen met een 

inkomen tot 110 - 120% van de bijstand ook terecht kunnen bij Maxima. Het uitgangspunt is 

vóór en dóór de doelgroep.  
 

Bij Maxima werken veel mensen uit de doelgroep en er zijn werkervaringsplaatsen. Als een van 

de vrijwilligers een betaalde baan heeft gevonden, wordt een feestje gevierd. 
Elk half jaar winkelen er meer dan 7000 mensen bij Maxima. Jaarlijks gaan er in totaal 

ongeveer 140.000 stuks kleding mee naar huis. 
Er werken inmiddels 200 vrijwilligers bij Maxima; niemand wordt betaald.  

Er is een koffietafel voor een gezellig praatje, een ontmoetingsplek voor de doelgroep. 

 
Er is al enkele jaren overleg geweest met de gemeentebesturen van Vlagtwedde en 

Bellingwedde over de komst van een Maxima. Door de gemeentelijke herindeling is vertraging 
opgelopen. Er is zelfs al een geschikt pand gevonden, nl. Westerkamp 39 in Sellingen.  

Graag nodigen we u als raadslid uit om kennis maken met een van de Kledingbanken Maxima.  

 
Op twee avonden: dinsdag 22 januari of maandag 28 januari van 19.30 tot 20.30 uur 

bent u van harte welkom bij Kledingbank Maxima Winschoten,  
Mr. A.J. de Sitterstraat 10h, aan de parkeerplaats achter de Action. 

 

We hopen u te kunnen begroeten,  
met vriendelijke groet, 

 

Martin Menger, voorzitter Stichting Kledingbank Maxima Winschoten 
Henk Slagter, voorzitter Samenwerkingsverband Kledingbanken Maxima 

06-10584923   contact@kledingbankmaxima.nl   



 

Kledingbank Maxima is een modezaak zonder kassa. 

De Kledingbanken Maxima ontvangen jaarlijks een subsidie van de Provincie Groningen voor 
de bovengemeentelijke logistieke kosten. 

De Maxima's ontvangen veel restpartijen van winkels; in 2018 schonk o.a. de ANWB alle 
kleding die in alle winkels uit de collectie ging.  

Van het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid subsidieerde de Maxima's in 2018 

met € 36.000,- voor de aanschaf van nieuw ondergoed, zwemkleding, pyama's, sportkleding 
en (spijker)broeken voor 0-18-jarigen. 

De Groninger Maxima's en Dress for Success zijn geselecteerd voor de landelijke Appeltjes van 

Oranje 2019. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

                Kledingbank Maxima Winschoten 
 

 

 
 

De kledingbanken Maxima wensen u  
 

een voorspoedig en sociaal 2019 

 


