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Werkplan 2010
werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA
In dit werkplan wordt, na enkele passages over organisatie en werklijnen, een zeer beknopte
beschrijving gegeven van de activiteiten die voor 2010 op de agenda staan. Voor een uitgebreidere beschrijving van inhoudelijke achtergronden bij dit werkplan verwijzen wij naar het
beleids- en werkplan voor de hele mandaatperiode 2009 - 20011 onder de titel 'Roep om
gerechtigheid - campagne tegen verarming en verrijking', dat bij de werkgroep Arme Kant
van Nederland/EVA verkrijgbaar is (ook te downloaden van www.armekanteva.nl/beleidsplan2009-2011.htm).

Organisatie en werkwijze
Doelstellingen

De oecumenische campagne tegen verarming en verrijking 'Roep om gerechtigheid' werkt
met de volgende beleidsdoelen:
 zorg dragen dat de samenleving haar functie kan behouden ten aanzien van de onderlinge solidariteit en waarborg van de waardigheid van iedere burger;
 meewerken aan een samenleving, waarin verarming en verrijking zoveel mogelijk
worden tegengegaan,
 ontwikkelen van een visie op economie die uitgaat van een brede definitie van arbeid
en zorg;
 bevorderen van respect voor ieder mens, ongeacht de wijze waarop hij/zij onbetaald
of betaald participeert aan de samenleving;
 verbeteren van de positie van mensen - nog steeds in belangrijke mate vrouwen - die
onbetaalde zorgarbeid combineren met betaald werk;
 positieverbetering van mensen die door hun etnische achtergrond of door een zwakke gezondheid sociaal-economische achterstelling ervaren;
 voldoende inkomen van kleine zelfstandigen, boeren en mensen met laag betaalde
en onzekere banen;
 empowerment van minima ten behoeve van een grotere participatie.
Organisatie

Het bestuur van de Stichting landelijk bureau DISK en de Raad van Kerken in Nederland zijn
de opdrachtgevers. Het bestuur van Arbeidspastoraat DISK is tevens werkgever voor het in
dienst zijnde personeel en verantwoordelijk voor de financiën.
De ledenkerken van de Raad van Kerken in Nederland en het Arbeidspastoraat DISK stellen
- op grond van het beleidsplan en na overleg - personeelsleden ter beschikking om dit werk
in oecumenisch verband te doen. Daarnaast wordt bij de uitvoering van het werk samengewerkt met ervaringsdeskundige vrijwilligers en kennisdeskundigen.
Het secretariaat en de administratieve ondersteuning van de campagne is ondergebracht bij
het Arbeidspastoraat DISK.
Het uitvoerende werk van de campagne krijgt vorm door middel van drie vergadervormen:
het Beraad, de coördinatiegroep en taakgroepen.
Voor een organisatieschema wordt verwezen naar bijlage 1.
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a.

Beraad

Het Beraad heeft als taken: signalering, uitwisseling, debat, en bewaken van het uitgezette
beleid. Het Beraad komt drie tot vier keer per jaar bijeen en functioneert als een schakel tussen het landelijke werk en het regionale en lokale werk.
Leden van het Beraad (minimaal éénderde ervaringsdeskundig)
 Vertegenwoordigers uit de regio's (minimaal 12)
 Een vertegenwoordigster van de EVA taakgroep
 Drie (parttime) stafleden
 Een voorzitter van de werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA (vacature)
 Een lid aangewezen door het moderamen van de Raad van Kerken in Nederland, zo
mogelijk iemand van de kleinere lidkerken
 Twee (staf)leden uit verwante kerkelijke organisaties (momenteel Vincentiusvereniging en een vacature)
 Tenminste een lid vanuit het R.K. Kerkgenootschap en/of de Konferentie Nederlandse Religieuzen (vacature)
 Een lid vanuit de Evangelische Alliantie
 Een lid vanuit de migrantenkerken (SKIN) (vacature)
 Tenminste een lid met expertise gehandicapten en/of WIA

b.

Coördinatiegroep

De lopende werkzaamheden worden gecoördineerd door de coördinatiegroep, bestaande uit
de stafmedewerkers en twee ervaringsdeskundigen. De coördinatiegroep stelt taakgroepen
in, trekt waar nodig personele versterking op freelance basis aan. De coördinatiegroep doet
verslag van de vorderingen van de deelprojecten aan het Beraad en aan de mandaatgevers.

c.

Taakgroepen

Voor de uitwerking van de deelprojecten die in hoofdstuk 3 nader worden omschreven vormen wij tijdelijke taakgroepen. (Ervarings)deskundigen op het betreffende terrein maken samen met tenminste één lid van de coördinatiegroep deel uit van een taakgroep. De deskundigen worden - afhankelijk van de aard van het project - gezocht in de regionale en plaatselijke groepen van het kerkelijke anti-armoedenetwerk, bij andere kerkelijke partners, in landelijke seculiere organisaties, bijvoorbeeld in de Sociale Alliantie, in wetenschappelijke kringen,
etc. Deze taakgroepen zullen de projecten verder uitwerken in projectvoorstellen en de uitvoering ter hand nemen. Zij stellen in overleg met de coördinatiegroep een projectbegroting
op en een plan voor media-aandacht.
De EVA taakgroep heeft een bijzondere positie. Deze groep bestaat uit minimaal vijf vrouwen en werkt aan doorlopende en nieuwe activiteiten waarvan de jaarlijkse EVA ontmoetingsdag er één is. Leden van de EVA taakgroep worden gezocht in de lokale EVA groepen.
Er wordt gestreefd naar diversiteit in ondermeer leeftijd en woonplaats. De EVA-taakgroep
neemt met een vertegenwoordigster deel aan het Beraad.
Werkwijze

Werkvormen en werklijnen.

a.

Werkvormen
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publicaties
(faciliteren van) ontmoetingen van armen en hun bondgenoten
trainingen voor deskundigheidsbevordering en empowerment van armen
conferenties
debatten
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b.

acties
deelname aan relevante netwerken
contacten met de media
overleg met kerken en de politiek

Drie werklijnen

De Arme Kant van Nederland werkt met drie werklijnen.
In het volgende hoofdstuk worden per werklijn de projecten gepresenteerd.
Netwerklijn
Als landelijke werkgroep ondersteunen wij plaatselijke en regionale EVA- en Arme Kantgroepen. Wij bieden bijscholing aan, faciliteren de uitwisseling van ervaringen op lokaal niveau en organiseren ontmoetingsdagen.
Kerklijn
Wij oefenen invloed uit op de sociaal-economische standpunten van kerken en ondersteunen
hun acties tegen verarming en verrijking. Dit doen wij door kennisoverdracht, praktische ondersteuning, bewustwording en activering.
Politiek-maatschappelijke lijn
De beïnvloeding van politieke besluitvorming en het maatschappelijke debat.

c.

Landelijk diaconaal bureau

De combinatie van het programma van de Arme Kant van Nederland/EVA met het programma van arbeidspastoraat DISK levert een uniek landelijk diaconaal bureau op, waarin expertises bij elkaar komen ten dienste van kerken en ten dienste van maatschappelijke bewegingen, allianties en bondgenootschappen.
De laatste jaren hebben kerken minder eigen expertise in huis waar het gaat om diaconie en
sociaal-economische werkelijkheid. Ze lenen die expertise in vanuit landelijk bureau DISK en
de werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA.
De kennis en ervaring die we in de afgelopen jaren hebben opgebouwd, en waarmee we
willen voortgaan, bestaat uit drie zaken: begeleiding, studie en bezinning, en activering.
1. Begeleiding
De expertise van begeleiding, training en ondersteuning richt zich vooral op de netwerken en
groepen in de kerken en in de anti-armoedebeweging.
2. Studie en bezinning
De expertise van studie en bezinning heeft een vertalend karakter. We analyseren maatschappelijke ontwikkelingen, wetenschappelijke onderzoeken en studies, maken onderscheid tussen de verschillende taalvelden en reiken die aan mensen in kerken en netwerken
aan met een educatieve doelstelling.
3. Activering
De expertise als diaconaal en missionair bureau heeft een activerend of handelingsgericht
karakter. We gaan er van uit dat mensen deelhebben aan, delen in en verantwoordelijkheid
nemen voor processen in de samenleving. Onze inzet is daarbij om mogelijkheden te bieden
om dit handelen te versterken.
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Activiteiten en projecten 2010
De werkgroep is voornemens in 2010 de hieronder beschreven projecten uit te voeren. Voor
ieder project zal een taakgroep worden gevormd, waar tenminste één lid van de werkgroep
deel van uitmaakt, aangevuld met (ervarings)deskundigen op het betreffende terrein. Deze
deskundigen kunnen – afhankelijk van de aard van het project - worden gezocht in de regionale en plaatselijke groepen van het kerkelijke anti-armoedenetwerk, bij andere kerkelijke
partners, in landelijke seculiere organisaties, bijvoorbeeld in de Sociale Alliantie, in wetenschappelijke kringen, etc. Deze taakgroepen zullen de projecten verder uitwerken in projectvoorstellen en de uitvoering ter hand nemen. Per project zal er een begroting worden gemaakt en een plan voor media-aandacht.
Enkele activiteiten vallen niet direct onder één van de drie werklijnen, maar zijn voorwaardenscheppend of gaan over de breedte van het beleid. Het gaat hierbij om:
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De geldwerving
Er zijn diverse grote en kleinere financiële bijdragen van fondsen en organisaties die
voor de duur van de driejarige beleidsperiode toezeggingen hebben gedaan. Contacten met deze subsidiënten, alsmede financiële en inhoudelijke verantwoording aan
hen behoren tot de werkzaamheden. Daarnaast wordt aanvullende financiering gezocht door middel van een donateurcampagne. Ten behoeve van die campagne zal
aan mensen uit een opgebouwd adressenbestand een wervingsfolder met acceptgirokaart gestuurd worden. Deze folder zal in de eerste helft van 2010 gemaakt en verzonden worden.
Taakgroep: Hub Crijns, Peter de Bie, Mariet Crijns.



De 'front-office-functie' (telefoon, e-mail, post, bestellingen, e.d.). Service aan het
publiek.
Taakgroep: Mariet Crijns, Nel de Boer, Peter de Bie.
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Netwerklijn

Doorgaande activiteiten










Publicatie en verspreiding van informatiemateriaal waaronder kwartaalblad De Arme
Krant van Nederland, mailings en de internetsite www.armekant-eva.nl
Ondersteuning van lokale groepen met name in regio's waar geen provinciale ondersteuning voor handen is; bemiddeling van contacten voor ondermeer de invulling van
lokale bijeenkomsten
Individuele service en informatievoorziening via de internetsite en via het secretariaat
van de werkgroep
Drie bijeenkomsten van het Beraad die fungeren als netwerkbevordering en uitwisseling tussen regionale Arme Kant- en EVA-groepen en als klankbord voor het beleid
van de Arme Kant van Nederland
Deskundigheidsbevordering waaronder de kaderscholing, aansluitend op bijeenkomsten van het Beraad
Ab Harrewijn Prijs. Sinds 2003 wordt jaarlijks op 13 mei de Ab Harrewijn Prijs uitgereikt aan een persoon of groep die zich heeft ingezet voor de onderkant van de samenleving. De werkgroep is mede-organisator van de naar Harrewijn vernoemde
prijs, die ook in 2009 zal worden uitgereikt tijdens een bijeenkomst op 13 mei
Aandacht voor 'kleur in armoede': contacten uitbreiden met allochtone organisaties
en contactpersonen/ervaringsdeskundigen om hun problematiek in beeld te krijgen
Ondersteuning smartlappenfestival met adviezen en publiciteit / werving en deelname
door het VAK-koor. Festival op 17 april (organisatie in Tilburg)

1. Project: jongeren en armoede (voortzetting bestaand project)
a.
Bewustwordingsmateriaal omzetten voor doelgroep jongeren
Doel: bewustwording van jongeren ten aanzien van het vóórkomen van armoede in onze
samenleving en hun eigen positie daarin.
Aan één of enkele studenten van de School voor Journalistiek of (HBO) studierichting Communicatie/Media of de Hogeschool Ede wordt het Dossier Armoede in Nederland 2009’
voorgelegd, met de vraag dat, met een eigentijdse, multimediale aanpak, zodanig te vertalen
dat jongeren erdoor geïnteresseerd en betrokken (kunnen) raken bij het thema Armoede. In
overleg met de betreffende opleiding zou dit eventueel de vorm van een afstudeer- of stageproject kunnen krijgen. Met dit project wil de werkgroep zowel jongeren beter bereiken als
haar eigen expertise in het gebruik maken van nieuwere media uitbreiden.
Periode: contacten leggen in maart, april, mei. Uitvoering najaar/winter 2010.
Taakgroep: Nel de Boer, Peter de Bie, …
b.
Bestaand informatiepakket jongeren actualiseren
Het bestaande informatiepakket Jongeren en armoede wordt actueel gehouden. Hierbij zal
assistentie van de Hogeschool Ede gevraagd worden.
Periode: januari, februari, maart.
Taakgroep: Nel de Boer, Peter de Bie, Mariet Crijns.

2. Project: Budgetspel (voortzetting bestaand project)
a.
Budgetspel actualiseren.
Bestaande cases actualiseren met nieuwe cijfers en nieuwe case(s) toevoegen.
Periode: januari 2010.
Taakgroep: Nel de Boer, Peter de Bie en Mariet Crijns.
b.
Cursus
Er zal een aanbod ontwikkeld worden voor een dag(deel)cursus om met het spel te werken.
Periode: voorbereiding januari, februari, maart. Cursusdag in april of mei.
Roep om gerechtigheid
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Taakgroep: Nel de Boer, Heileen Holman (nog te vragen).

3. Project: koopkracht in de praktijk (nieuw)
Doel van dit project is tweeledig: 1.ontmoeting en netwerken bevorderen van armen vanuit
verschillende achtergronden. 2. beleidsadvies uitbrengen aan de plaatselijke wethouder werk
en inkomen over de koopkracht van burgers met een laag inkomen.
In recente armoedeonderzoeken wordt uitgegaan van een budgetgerelateerde armoedegrens. Een minimale boodschappenmand biedt hier de basis voor. In dit project willen mensen met een minimuminkomen vanuit verschillende etnische achtergronden gemeenschappelijk onderzoeken of deze boodschappenmand toereikend is. Tijdens dit onderzoek ontstaat
er een uitwisseling van de verschillende bestedingspatronen en budgetteringstrategieën.
Doel van het project is het adviseren van de lokale beleidsmakers over hun minimabeleid.
Zijn de lokale instrumenten doelmatig en toereikend?
In samenwerking met de lokale cliëntenraden, belangenorganisaties, kerken en moskeeën
worden lokale panels georganiseerd. De projectgroep biedt hiervoor een draaiboek. De lokale groepen werken dit verder uit. Gedacht kan worden aan een publicatie met
(groeps)interviews over het rondkomen met te weinig geld of een ludieke actie.
Er wordt samenwerking gezocht met (de koepel van) cliëntenraden.
Periode: In januari t/m april wordt een taakgroep opgestart en worden de plannen hierin verder uitgewerkt. De uitvoering wordt in de tweede helft van het jaar ter hand genomen.
Taakgroep: Peter de Bie, Nel de Boer, …

4. Project: betaalbare vakanties (voortzetting bestaand project)
Doel: jaarlijks uitgeven van de Gids Betaalbare Vakanties.
Vakantie is voor minima en hun kinderen noodzakelijk om volledig mee te kunnen doen in de
samenleving. Door jaarlijks actuele gegevens over betaalbare vakantiemogelijkheden in de
gids te verzamelen, willen we deze vorm van participatie helpen realiseren.
Periode: vóór de zomer bestellingen gids 2010 verwerken. Na de zomer de redactie en productie gids 2011 ter hand nemen.
Taakgroep: Mariet Crijns, Tomma Kooij, Janny Hubert en Peter de Bie.
Kerklijn

Doorgaande activiteiten






Stimuleren gedachtevorming en discussie binnen de kerken over verarming en verrijking
Toerusting: vraagbaak voor liturgie en vormingswerk, bemiddeling van contacten
Stimuleren van het spelen van het budgetspel als middel voor bewustwording en actualiseren van de cijfers en voorbeelden
Contacten met migrantenkerken (SKIN)
Contacten met Evangelische gemeenten en kerken

5. Project: helpen onder protest (voortzetting bestaand project)
a.
Handreiking
Doel: ondersteuning van kerkelijke vrijwilligers die zich bezig (willen) houden met individuele
hulpverlening aan mensen die financieel in de knel zijn geraakt.
Helpen en signaleren heeft twee doelen. Ten eerste: Vrijwilligers ondersteunen bij het opsporen van noden en het op een goede manier hulp bieden. Ten tweede: bevorderen dat het
niet blijft bij (stille) hulp alleen, maar dat vanuit deze hulp ook wordt gesignaleerd en geprotesteerd.
Een van de hoofdactiviteiten van de werkgroep in 2009-2011 zal de voortzetting van dit succesvolle project 'Helpen onder protest' uit de vorige campagne zijn. In 2009 is een inhoudelij-
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ke inventarisering van kerkelijke hulpverlening in de vorm van een boek met lokale voorbeelden van vormen van signalering/protest gedaan en zijn teksten geschreven en geredigeerd.
Ook gerichte publiciteit in kerkelijke en algemene, landelijke en regionale media hoort bij dit
project.
Periode: Januari – mei.
Taakgroep: Peter de Bie, Gerard van Eck, Dini van Velthooven, Carla van der Vlist.
b.
Werkdag
Het werken met de handreiking zal worden gestimuleerd onder diakenen en vele anderen op
het plaatslelijk vlak, door het organiseren van een werkdag.
Periode: januari – mei voorbereiding. 8 juni werkdag.
Taakgroep: Peter de Bie, Dini van Velthooven, Carla van der Vlist.

6. Project: de WMO en de kerken (voortzetting bestaand project)
Doel: ondersteuning van plaatselijke kerken in de keuze en invulling van hun rol ten opzichte
van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.
De werkgroep zal de ontwikkelingen op dit terrein volgen en daarover publiceren in de Arme
Krant van Nederland. Tevens verleent de werkgroep medewerking aan de ontwikkeling en
uitvoering van cursusmateriaal op dit terrein door de Protestantse Kerk in Nederland en de
RK-vertaling hiervan.
Taakgroep: Hub Crijns, samenwerking met projectgroep WMO van Kerk in Actie en LKDB.

7. Project: onderzoek ‘Armoede in Nederland’ (voortzetting bestaand project)
Doel: in beeld brengen wat de kerken op dit terrein doen. Dat is nuttig voor het ontwikkelen
en bijstellen van het eigen beleid van kerken. Aan samenleving en politiek duidelijk maken
wat de kerken tegenkomen en welke gaten er kennelijk in het sociale vangnet vallen, is een
minstens even belangrijke doelstelling.
In juni 2008 verscheen het onderzoeksrapport ‘Armoede in Nederland, 2008’. Met een enquête werd diaconieën, parochiële caritas instellingen en andere kerkelijke organisaties gevraagd naar o.a. aantallen hulpverzoeken, bedragen, achtergronden van hulpvragers, aard
van de achterliggende problemen, etc. Dit was het vierde rapport in een reeks. In de eerste
helft van 2009 werd gewerkt aan doorwerking en implementatie van resultaten binnen bisdommen en kerken.
In de komende beleidsperiode zal de werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA samen met
de betrokken kerken een vervolg geven aan dit onderzoek. In 2009 is een en ander voorbereid. In 2010 zal vervolgonderzoek worden gedaan. Dit keer zal het gaan om herhaling van
het eerdere kwantitatieve onderzoek, met toevoeging van enkele nieuwe elementen (onder
meer over meer collectieve ondersteuning middels inloopcentra e.d.). Het zal daarnaast ook
gaan om kwalitatief onderzoek in drie delen. Er zal middels interviews doorgevraagd worden
op de rol van plaatselijke kerken bij armoedesituaties in plattelandsgemeenten aan de randen van Nederland, er zullen interviews worden gehouden onder migrantenkerken en er zullen interviews worden gehouden met contactpersonen van moskeeën.
Periode: februari – oktober uitzetten vragenlijsten, houden van interviews, analyseren resultaten en schrijven rapporten. Presentatie in november.
Taakgroep: Hub Crijns, Peter de Bie, Carla van der Vlist, Evert Jan Hazeleger, Henny Nagelhout, Hub Vossen., m.m.v. diverse interviewers, e.a.

Politiek-maatschappelijke lijn

Roep om gerechtigheid
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Doorgaande activiteiten





meedoen met lobbies richting landelijke en provinciale overheden (waaronder de Alliantie voor sociale rechtvaardigheid). In 2010, het Europees Jaar van bestrijding van
armoede en sociale uitsluiting, zal er speciaal aandacht zijn voor stimuleren lokale
sociale allianties en het vormen van Lokale Sociale Agenda's. De werkgroep zal dit
actief stimuleren in de kerkelijke achterban.
stimuleren dat er lokale lobbies ontstaan richting lokale overheden
inspelen op actuele gebeurtenissen via artikelen in landelijke pers, en andere media,
en direct naar de overheid

8. Project: armoede in de media (voortzetting bestaand project)
Doel: meer verantwoorde presentie van ervaringsdeskundigen in de media.
Een groep ervaringsdeskundigen die bereid is diverse media over hun armoedesituatie te
informeren, wordt door gerichte groepstraining en individuele begeleiding ondersteund om
hun verhaal in de media te doen.
Een groep zal gevormd worden die een weekendtraining en een vervolgtraject krijgt aangeboden. De werkgroep zal ook aandacht (laten) besteden aan het begeleiden (vooraf en nadien) van mensen wanneer ze daadwerkelijk optreden in de media.
Periode: voorbereiding voor de zomer. Mediatraining in het najaar.
Projectgroep: Nel de Boer en Peter de Bie.

9. Project: armoede en actualiteit (nieuw)
Inspringen op actuele ontwikkelingen en berichten in de media is vaak niet haalbaar. Toch
kan het nu en dan nuttig zijn de stem van de werkgroep / kerken in het publieke debat te
laten klinken. Een taakgroep zal verkennen welke mogelijkheden en onmogelijkheden er op
dit punt zijn en hoe deze vormgegeven kunnen worden.
Periode: januari – maart
Taakgroep: Peter de Bie, Carla van der Vlist, Madeline Andringa en Dick Koster, Hans van
der Knijff.

10. Project: Jonge vrouwen op het minimum (voortzetting bestaande projecten)
a.
Zij wil vooruit
De Arme Kant/EVA heeft zich altijd sterk gemaakt voor het onder de aandacht brengen van
de positie van vrouwen op het minimum en het opkomen voor hun belangen.
Dit gebeurt o.a. door samenwerking met en ondersteuning van het netwerk van EVAvrouwen en -groepen. Het EVA netwerk is aan het vergrijzen. Om ook adequaat te kunnen
inspelen op en opkomen voor de belangen van jongere vrouwen op het minimum, wier positie in de maatschappij en op de arbeidsmarkt erg verschilt van die van de oudere vrouwen, is
het nodig de situatie van deze jonge vrouwen duidelijk in kaart te brengen. De landelijke
werkgroep AKN/EVA heeft in het najaar van 2009 de publicatie 'Zij wil vooruit' uitgebracht,
waarin cijfermatige achtergrondinformatie en ervaringsverhalen (interviews) van vrouwen
tussen 20 en 39 jaar met een minimuminkomen (bijstandsniveau of daaronder) bijeengebracht worden. De presentatie vond plaats op een symposium op 11 november 2009.
In 2010 zal een follow-up worden gegeven aan dit project door de geïnterviewde vrouwen
nog eens bijeen te brengen, samen met mogelijk meer vrouwen in dezelfde situatie.
Periode: januari – maart.
Taakgroep: Nel de Boer.

b.
Women inc.
Women inc. is een platform dat in 2010 een grote bijeenkomst zal organiseren. De werkgroep verzorgt bij deze bijeenkomst samen met Cordaid en de Sociale Alliantie een work10
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shop over 'Zij wil vooruit'. en het onderzoek naar alleenstaande moeders met schulden 'Het
kind van de rekening'.
Periode: januari – maart. Workshop op 6 maart.
Taakgroep: Nel de Boer, Hub Crijns.
c.
Werkbijeenkomst Bijstand en Studie
Het Steunpunt Studerende Moeders organiseert i.s.m. Vrouwenbond FNV en de werkgroep
Arme Kant van Nederland/EVA op 18 februari 2010 een symposium over studie en bijstand.
Deze werkconferentie is bedoeld voor klantmanagers, consulenten en beleidsadviseurs DWI.
Er wordt informatie gegeven over de diverse mogelijkheden om cliënten bij hun scholingswensen te ondersteunen en er is gelegenheid om de ervaring die in verschillende gemeenten hiermee is opgedaan uit te wisselen.
Hier wordt ook gerapporteerd over de resultaten van het Meldpunt Bijstand en Studie. Nel de
Boer verleent hier medewerking aan.
Periode: januari – februari.
Taakgroep: Nel de Boer (i.s.m. Vrouwenbond FNV en Steunpunt Studerende Moeders)

11. Project: verrijking (nieuw)
Doel: kennis en publiek debat rond verrijking bevorderen
De ondertitel luidt ‘Oecumenische campagne tegen verarming en verrijking’. Over verarming
ontwikkelt de werkgroep voldoende activiteiten. Met verrijking bezig zijn is moeilijker, met
name omdat de feitelijke gegevens rond verrijking minder onderzocht worden dan die rond
verarming.
De werkgroep wil een landelijke expertmeeting opzetten om kennis rond feiten van verrijking
te verzamelen, evenals haalbare voorstellen om verrijking effectief tegen te gaan, bijvoorbeeld maximumgrens voor inkomens incl. bonussen en premies. De opgedane kennis zal
besproken worden in een grotere conferentie met een ludiek karakter. De resultaten zullen
tenslotte gebundeld worden in een publicatie.
Periode: januari - juni voorbereiding, uitvoering in september of oktober.
Taakgroep: Peter de Bie, Hub Crijns, …

Roep om gerechtigheid
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