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Werkplan 2011
werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA
In dit werkplan wordt, na enkele passages over organisatie en werklijnen, een beknopte beschrijving gegeven van de activiteiten die voor 2011 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 - 2011 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.armekant-eva.nl/organisatie/beleidsplan2009-2011.htm).

1. 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.

a.

Beraad
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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)
• De voorzitter van de werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA
• Vertegenwoordigers uit de regio's (minimaal 12)
• Een vertegenwoordigster van de EVA taakgroep
• 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 Nederland 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
• Minimaal twee (parttime) stafleden via landelijk bureau DISK

b.

Coördinatiegroep

De lopende werkzaamheden worden gecoördineerd door de coördinatiegroep, bestaande uit
de voorzitter, de stafmedewerkers, directeur DISK 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 EVAontmoetingsdag er één is. Leden van de EVA taakgroep worden gezocht in de lokale EVAgroepen. Er wordt gestreefd naar diversiteit in ondermeer leeftijd en woonplaats. De EVAtaakgroep neemt met een vertegenwoordigster deel aan het Beraad.

d.

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.
Werkwijze
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Werklijnen, werkmethoden en werkvormen.

a.

Werklijnen

De Arme Kant van Nederland werkt met drie werklijnen.
In het volgende hoofdstuk worden per werklijn de projecten gepresenteerd.
I.
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.
II.
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.
III.
Politiek-maatschappelijke lijn
Wij beïnvloeden de politieke besluitvorming en het maatschappelijke debat.

b.

Werkmethoden

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.
•
•

•

c.

Begeleiding
De expertise van begeleiding, training en ondersteuning richt zich vooral op de netwerken en groepen in de kerken en in de anti-armoedebeweging.
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.
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.

Werkvormen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

publicaties
(faciliteren van) ontmoetingen van armen en hun bondgenoten
trainingen voor deskundigheidsbevordering van armen en organisaties
empowerment van armen
conferenties
debatten
acties
deelname aan relevante netwerken
contacten met de media
overleg met kerken en de politiek
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2. Activiteiten en projecten 2011
De werkgroep is voornemens in 2011 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. Niet alle voornemens uit dit Werkplan 2011 zullen
ook daadwerkelijk volgens plan worden uitgevoerd. Een en ander is afhankelijk van keuzes
die elk kwartaal gemaakt worden, waarin o.a. actualiteit, menskracht en beschikbaar geld
een rol spelen.
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 2011 gemaakt en in
juni verzonden worden.
Taakgroep: Hub Crijns, Peter de Bie, Mariet Crijns.

•

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

•

Beleidsontwikkeling
Gedurende het jaar 2011 moet er gewerkt worden aan het volgende driejarig beleidsen werkplan 2012-2014. Eerst wordt er in overleg met Beraad, achterban, Raad van
Kerken in Nederland en Bestuur landelijk bureau DISK een nieuw Beleidsplan ontwikkeld. Na vaststelling door de opdrachtgevers kan er in de tweede helft van 2011
gewerkt worden aan het werven van grote en kleinere financiële bijdragen van fondsen en organisaties die voor de duur van de driejarige beleidsperiode toezeggingen
kunnen doen.
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Netwerklijn

I.

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
Organiseren van een EVA ontmoetingsdag. In 2011 zal deze op zaterdag 9 april opgezet worden als een ontmoetingsdag voor alle groepen in het netwerk onder het
motto ‘Waar word ik blij van?’
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 de theoloog en politicus
Ab Harrewijn vernoemde prijs, die ook in 2011 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

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 januari, februari, maart. Uitvoering mei - oktober 2011.
Taakgroep: Nel de Boer, Peter de Bie.
b.
Bestaand informatiepakket jongeren actualiseren
Het informatiepakket Jongeren en armoede (tot nu toe vooral een papieren versie, die ook
digitaal is te downloaden) is geactualiseerd met assistentie van studenten van de Hogeschool Ede. Het pakket is vooral gemaakt als internetdossier met links naar youtubefilmpjes, andere websites, informatiedocumenten, publicaties, etc. Het omzetten naar (en
vormgeven van) een jongerenafdeling van de website van de werkgroep zal in de eerste
maanden van 2011 worden gerealiseerd.
Periode: januari, februari, maart.
Taakgroep: Peter de Bie

2. Project: Budgetspel (voortzetting bestaand project)
a.
Actualisering Budgetspel
De actualisering vond in 2010 plaats.
Roep om gerechtigheid
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Doel: verbeteren en actualiseren van het bestaande Budgetspel, waarmee mensen bewust
kunnen worden wat het betekent om met een minimum te moeten rondkomen.
Er zijn nog enkele ideeën over aanvullende 'cases' en aanvullingen in het werkmodel, en de
cijfers moeten in januari en juli worden geactualiseerd. Periode: januari 2011.
Taakgroep: Nel de Boer, Peter de Bie en Mariet Crijns.
b.
Cursus voor begeleiders Budgetspel
Doel: het ondersteunen van lokaal en regionaal kader en/of vrijwilligers, die het Budgetspel
kunnen begeleiden bij het spelen door lokale groepen.
De werkgroep zal een aanbod doen om een cursus te verzorgen voor mensen die het spelen van het budgetspel willen begeleiden. Dit aanbod wordt regionaal gericht gedaan aan
een aantal organisaties en groepen in die regio.. In overleg met geïnteresseerden wordt dan
een datum vastgesteld.
Periode: gedurende het hele jaar.
Taakgroep: Nel de Boer.

3. Project: koopkracht in de praktijk (nieuw)
Doelstellingen van het project:
a. Inzicht verkrijgen in het reële uitgavenpatroon van mensen met een minimuminkomen,
met name de (on)mogelijkheid om op een menswaardige manier de kosten van levensonderhoud te kunnen dekken
b. Belanghebbenden, bijvoorbeeld diaconale groepen, cliëntenraden, een locale sociale alliantie een instrument in handen geven om hun inzet voor een effectief armoedebeleid te ondersteunen.
Met het project wil de werkgroep een instrument ontwikkelen dat helpt inzicht te verkrijgen in
het reële uitgavenpatroon van mensen met een minimuminkomen. Dit afgezet tegen de door
het NIBUD opgestelde ‘uitgavenlijstjes’ en de daarvan afgeleide ‘armoedegrenzen’ zoals die
gehanteerd worden in publicaties van CBS en SCP. Dat zijn de beleidsmatige armoedegrens, de ‘lage inkomensgrens’ en de twee varianten van de budgetgerelateerde grens: de
‘basisbehoeftenvariant’ en de ‘niet-veel-maar-toereikendvariant’.
Het is de bedoeling dit instrument vervolgens te testen op bruikbaarheid door het uitvoeren
van een pilot op twee plekken in Nederland (bijvoorbeeld in een plattelandsgemeente en een
grote-stadswijk). Bij de keuze van mensen die gevraagd worden mee te werken aan het bijhouden van het huishoudboekje, zullen we aansluiten bij de situatieschetsen van het Budgetspel (zie project 2), en zullen tevens mensen worden betrokken die pakketten van de
voedselbank ontvangen.
Periode: In de eerste helft van 2011 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: Nel de Boer, Peter de Bie, Toos Reijnen.

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.
In december 2010 is de editie van 2011 verschenen. In het eerste halve jaar zal er vooral
gewerkt worden aan het verspreiden van deze Gids Betaalbare Vakanties 2011.
Periode: vóór de zomer bestellingen gids 2011 verwerken. Na de zomer de redactie en productie gids 2012 ter hand nemen.
Taakgroep: Mariet Crijns, Tomma Kooij, Janny Hubert en Peter de Bie.

5. Project: Inspirerende activiteiten
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Er is veel om je zorgen over te maken rond de ontwikkelingen in de sociale zekerheid, de
bezuinigingen, etc. Daar moet ook op gereageerd worden. Maar het geeft weinig positieve
energie om je uitsluitend daarop te richten. Er zijn ook initiatieven waar mensen enthousiast
van worden (zoals 'Tientjes' en 'Eigen kracht Centrale'). In januari en februari van 2011 zullen voorbeelden van deze initiatieven worden verzameld. Deze vormen de basis voor een
'special' in het maartnummer van de Arme Krant. Ze vormen ook de basis voor een werkdag
‘Waar word ik blij van?’ op 9 april.
Periode: Januari en februari verzamelen en redigeren materiaal. Januari, februari en maart,
begin april organiseren bijeenkomst, die op 9 april zal plaatsvinden.
Taakgroep: Nel de Boer, EVA-taakgroep, Peter de Bie.

6. Digitale nieuwsbrief
In 2011 zal de informatievoorziening aan de achterban worden uitgebreid met een digitale
nieuwsbrief. Deze vervangt grotendeels de tussentijdse mailingen aan provinciale en lokale
groepen (vervangt niet agenda, verslag en stukken voor vergaderingen Beraad) en zal daarnaast een grotere kring van geïnteresseerden moeten bereiken.
Periode: In januari 2011 wordt de technische kant ingericht en de vormgeving ontworpen. Er
wordt gewerkt gedurende het hele jaar aan het verzamelen van adressen. Gedurende het
jaar zullen door een redactiegroep nieuwsbrieven worden samengesteld en verzonden.
Taakgroep: Peter de Bie, Nel de Boer en Hub Crijns.
7. EVA-café’s
Experimenteren met het organiseren van regionale bijeenkomsten voor vrouwen over thema’s die in de betreffende regio actueel zijn en/of door vrouwen belangrijk worden geacht.
Starten in twee regio’s.
Periode: in elke helft van het werkjaar één Eva-café
Taakgroep: Nel de Boer, landelijke EVA-taakgroep + een regionale contactvrouw.
Kerklijn

II.

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

8. Armoedeonderzoek
Op 4 november 2010 werd het onderzoek 'Armoede in Nederland 2010' gepresenteerd. In
2011 zal gewerkt worden aan 'doorwerking' van dit rapport in de kerken. De landelijke werkgroep zal samen met het Landelijk Katholiek Diaconaal Beraad (LKDB) en Kerk in Actie stimuleren dat er bijeenkomsten worden gehouden over armoede in Nederland en de rol van
de kerken, naar aanleiding van de vier publicaties van het onderzoek. Leden van de werkgroep zullen in enkele gevallen ook actieve medewerking verlenen tijdens deze bijeenkomsten.
Onder meer n.a.v. de presentatie van het Armoedeonderzoek werd door burgemeester Kaiser van Doetinchem geopperd dat burgemeesters en wethouders (wethouder Marco Florijn
uit Leeuwarden schaart zich hier ook achter) lobby naar Den Haag zal worden gevoerd tegen bezuinigingen op de budgetten voor bijstand, gemeentelijk armoede- en zorgbeleid. De
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werkgroep zal in de loop van 2011 volgen wat daar mee gaat gebeuren en de lobby van de
gemeenten ondersteunen.
Periode: gedurende het hele jaar.
Taakgroep: taakgroep onderzoek, waaronder vanuit de werkgroep Hub Crijns en Peter de Bie.

9. Schuldhulpmaatje
In 2010 is met behulp van subsidie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het project 'SchuldHulpMaatje' opgezet. Doel is het ontwikkelen van een landelijke aanpak om het ondersteunende werk van vrijwilligers bij schuldhulpverlening in de schuldpreventie, schuldhulp en nazorgfase te bevorderen:
• Het bevorderen van de effectiviteit van de schuldhulpverlening.
• Het bevorderen van de samenwerking tussen vrijwilligers en professionele hulpverlening.
• Het aanreiken van een eerste stap tot een duurzame totaalaanpak om minder aan
symptoombestrijding te gaan doen bij schuldenproblematiek.
De partners in het SchuldHulpMaatje-project bestaan uit twee groepen organisaties:
De kerkelijke en maatschappelijke organisaties die door het Ministerie zijn benaderd voor
het doen van een subsidieaanvraag:
• Kerk in Actie
• Landelijk Katholiek Diaconaal Beraad
• Evangelische Alliantie
• Samen Kerk In Nederland
• De Protestants Christelijke Ouderen Bond ( PCOB)
• Vincentiusvereniging Nederland
De uitvoerende organisaties, vertegenwoordigd in het platform Christelijke Schuldhulppreventie ( PCS):
• Stichting de Budgetteer
• Stichting Crown Financial Ministries
• Stichting Modus Vivendi
• Boscon
De werkgroep heeft in het voortraject naar de oprichting een rol gespeeld, o.a. met de uitgave van het werkboek ‘Eerste Hulp Bij Schulden’. Het project wordt uitgevoerd door bovengenoemde partners. De werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA is er in de komende periode bij betrokken d.m.v. het leggen van contacten tussen de achterban van de werkgroep en
het project, door publiciteit te verzorgen in eigen kwartaalblad, website, digitale nieuwsbrief,
etc. en door evt. medewerking te verlenen aan bijeenkomsten (o.a. het Symposium Schuldhulp Samen lukt ’t… dat op 12 februari 2011 in Veendendaal wordt gehouden). Ook zal de
werkgroep medewerking verlenen door mee te denken over de voortgang nadat de (éénjarige) subsidieperiode is verstreken.
Periode: gedurende het hele jaar.
Taakgroep: Hub Crijns, Peter de Bie, Dolf Mulder, Paul Monchen.
Politiek-maatschappelijke lijn

III.

Doorgaande activiteiten
•
•
•

meedoen met lobbies richting landelijke en provinciale overheden (waaronder de Alliantie voor sociale rechtvaardigheid)
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

10. Project: ervaringsdeskundigen en de media (voortzetting bestaand project)
Doel: meer verantwoorde presentie van ervaringsdeskundigen in de media.
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Er wordt – door gericht benaderen van geschikte kandidaten - een 'pool' van ervaringsdeskundigen gevormd; een groep ervaringsdeskundigen die bereid zijn diverse media over hun
armoedesituatie te informeren. Deze ervaringsdeskundigen krijgen ondersteuning om hun
verhaal in de media te doen, door gerichte groepstraining en individuele begeleiding. Zij zullen een weekendtraining en een vervolgtraject aangeboden krijgen. De werkgroep zal ook
aandacht (laten) besteden aan het begeleiden (vooraf en nadien) van mensen wanneer ze
daadwerkelijk optreden in de media.
Periode: voorbereiding januari, februari, maart. Mediatraining in juni of september.
Taakgroep: Nel de Boer en Peter de Bie.

11. Adopteer een Kamerlid
We zullen de activiteit 'Adopteer een Kamerlid', die in het verleden een tijdlang heeft gedraaid, nieuw leven inblazen. Doel: de kennis over en betrokkenheid van Tweede Kamerleden bij het leven van mensen met een minimuminkomen vergroten. Bij wijze van 'pilot' zullen
vanuit de EVA-taakgroep in 2011 één of twee Kamerleden hiervoor worden benaderd. Mede
vanuit die ervaringen zal worden voorbereid dat deze activiteit in de nieuwe beleidsperiode
(2012 – 2014) breder wordt uitgezet. Aan de hand van de ervaringen zal de vroegere handreiking ‘Adopteer een Kamerlid’ worden herzien.
Periode: voorbereidingen vóór de zomer, uitvoering september – december.
Taakgroep: Nel de Boer, EVA-taakgroep, Peter de Bie.

12. Women Inc.
Tijdens het Women Inc Festival op 6 maart zal Cordaid een programma ‘Haar verhaal, jouw
stem’ verzorgen. Verhalen van vrouwen kunnen door de deelnemers aan het festival worden
voorgelezen. De verhalen worden op film opgenomen en Cordaid zal er verder mee werken
in de communicatie en pr. De werkgroep verleent hier medewerking aan, onder meer door
het aanleveren van ervaringsverhalen (uit 'Zij wil vooruit'), adviezen en aanwezigheid op de
dag met het gratis uitdelen van het boek 'Zij wil vooruit'.
Doel: Meer bekendheid geven aan de ervaringen van vrouwen in armoedesituaties.
Periode: voorbereiding februari, uitvoering 6 maart.
Taakgroep: Nel de Boer en Hub Crijns.

13. Project: sociale media (nieuw)
Een manier om de werkgroep meer bekendheid te geven en beter aanwezig te laten zijn in
de digitale media, is het meedoen in de 'sociale media'. Eind 2010 is er een begin gemaakt
met een 'community' op Facebook. Deze site zal in 2011 verder worden uitgebouwd en ingevuld, en er zal geprobeerd worden er zoveel mogelijk mensen aan mee te laten doen.
Periode: het gehele jaar.
Taakgroep: Toos Reijnen, Hans Goosen, Hans van der Knijff, Peter de Bie.

14. Sociale Alliantie
Deelnemen aan agendacommissie, voorbereiding Alliantiedagen 2011, uitvoering activiteiten
op Alliantiedagen 2011, mee voorbereiden van lobbywerk, etc. van de Sociale Alliantie richting vooral landelijke politiek, waaronder het jaarlijkse gesprek met de beleidsverantwoordelijken van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
De voorgenomen nieuwe wet waarin Wwb, Wsw en Wij zouden moeten worden samengevoegd, en de bezuinigingen op het gemeentelijk armoedebeleid zijn dit jaar speerpunten
voor de Sociale Alliantie.
Periode: het gehele jaar.
Taakgroep: Hub Crijns, (met agendacommissie Sociale Alliantie), Peter de Bie.

Roep om gerechtigheid
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