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1. Inleiding
In dit werkplan wordt, na enkele passages over organisatie en werklijnen, een beknopte beschrijving gegeven van de activiteiten die voor 2012 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 2012 - 2014 onder de titel 'Deelnemen en
meedelen - 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/beleidsplan2012-2014.html).
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2. Doelstellingen, organisatie en werkwijze
In dit hoofdstuk lichten wij de doelstellingen en voorgenomen manier van werken toe.

2.1 Doelstellingen
De oecumenische campagne tegen verarming en verrijking werkt in 2012-2014 met de volgende vier concrete doelomschrijvingen:
• Het eerste doel luidt “zorgdragen dat de samenleving incluis kerken haar functie behoudt ten aanzien van onderlinge solidariteit en waarborg van de waardigheid van elke burger”. Kortom versterken van (groepen van) armen in hun eigen kracht.
• Het tweede doel omschrijft: “meewerken aan een visie op samenleving, economie en
arbeid, die uitgaat van een brede visie op zorg en arbeid en die verarming en verrijking zoveel mogelijk tegengaat”. Kortom, werken aan bewustwording en erkenning
• Het derde doel beschrijft het “meewerken aan positieverbetering van mensen, die op
allerlei manieren en door allerlei oorzaken te maken hebben met de laagste posities
in Nederland wat betreft arbeid, zorg, inkomen, o.a. door ondersteuning en empowerment van deze mensen en groepen.” Kortom, signaleren van knelpunten bij lokale en regionale bestuurders en uitvoerders
• Het vierde doel geeft aan “dit meewerken aan een samenleving waarin de armste
groepen menswaardig meedoen te verbreden door discussies met andere instituten
en sectoren buiten de kerken, zoals politieke partijen, werkgevers, werknemers, banken, pers, enzovoorts”. Kortom, landelijke politiek en beleidsmakers aanspreken over
inkomensbeleid.
De werkzaamheden van de oecumenische campagne zijn in te delen langs drie hoofdlijnen:
I.
De netwerklijn, gericht op het verlenen van service en ondersteuning aan het netwerk
van actieve plaatselijke en regionale Arme Kant/EVA groepen.
II.
De kerklijn, gericht op het beïnvloeden van kerken, o.a. door toerusting, ondersteuning en activering.
III.
De politiek-maatschappelijke lijn, gericht op de beïnvloeding van politieke besluitvorming en het maatschappelijke debat.
Door middel van publicaties, conferenties, acties, ontmoetingen, trainingen, overleg met kerken en de politiek geeft de oecumenische campagne tegen verarming en verrijking voortdurend impulsen aan discussies over de tweedeling tussen arm en rijk en organiseert ze gesprekken over een brede visie op arbeid, zorg en inkomen en rechtvaardiger alternatieven.

2.2. 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:
de Coördinatiegroep, de Alliantie Regioberaden en Alliantiedagen, en taakgroepen.
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a.

Alliantie Regioberaden

In de nieuwe mandaatperiode vormen we samen met de Sociale Alliantie vijf regioberaden in
de regio’s Noord, West, Oost, Zuidwest en Zuidoost. Elk Regioberaad functioneert als een
schakel tussen het landelijke werk en het regionale en lokale werk. Deze Regioberaden
hebben twee functies:
• Meedenken in de programmatische lijnen van de Sociale Alliantie en van de kerkelijke campagne.
• Meedenken en meedoen in het gezamenlijke anti-armoedewerk door elkaar te ontmoeten, uit te wisselen wat in de regio’s gedaan wordt, debat te voeren, en signalen
voor de landelijke beïnvloeding en lobby door te geven.
• Uitwisseling, bespreking van actualiteit en daaruit voortvloeiende actie zijn belangrijke onderdelen. de vijf Regioberaden komen elk twee keer per jaar bij elkaar, in januari of februari en in juni.

b.

Alliantiedagen

Samen met de Sociale Alliantie zullen we ons elk jaar inzetten voor het houden van vijf Alliantiedagen in de regio’s Noord, West, Oost, Zuidwest en Zuidoost. De Alliantiedagen worden georganiseerd in het najaar, met een studieuze en educatieve inhoud. De formule daarvan is de laatste drie jaar ontwikkeld, door in elke regio een vast ochtendprogramma aan te
bieden met een speerpunt van de Sociale Alliantie en in de middag een vijftal workshops
met een meer educatief karakter. In de workshops kunnen de deelnemers ook meer uitwisselen en van elkaars ervaringen leren.

c.

Coördinatiegroep

De lopende werkzaamheden worden gecoördineerd door de coördinatiegroep, bestaande uit
de voorzitter van de werkgroep, de directeur van landelijk bureau DISK, de stafmedewerkers, een vertegenwoordiger van de Raad van Kerken in Nederland en minstens 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 de mandaatgevers.

d.

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.

d.

Landelijk diaconaal bureau

De combinatie van het programma van de Arme Kant van Nederland/EVA met de programma’s 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 experti-
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se 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.

2.3 Werkwijze
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.
• 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.

c.

Werkvormen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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publicaties
(faciliteren van) ontmoetingen van armen en hun bondgenoten
trainingen voor deskundigheidsbevordering van armen en organisaties
empowerment van armen
organiseren van Alliantie Regioberaden en Alliantiedagen
conferenties
debatten en expertmeetings
acties
deelname aan relevante netwerken
contacten met de media
overleg met kerken en de politiek
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3. Activiteiten en projecten 2012
Netwerklijn

I.

Doorgaande activiteiten
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1.

publicatie en verspreiding van informatiemateriaal, waaronder de Arme Krant van
Nederland, de digitale Nieuwsbrief, mailings en de internetsite www.armekant-eva.nl
houden van een lezersonderzoek voor het kwartaalblad De Arme Krant van Nederland in juni 2012
actueel houden van de jongerensite www.armekant-eva.nl/jongeren
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
twee bijeenkomsten per jaar van Alliantie Regioberaden in vijf regio’s
deskundigheidsbevordering waaronder de Alliantiedagen, die in het najaar in vijf regio’s worden georganiseerd
actueel houden van het Budgetspel
bevorderen en ondersteunen van plaatselijke sociale allianties

Project ‘Betaalbare vakanties’ (voortzetting bestaand project)

Doel: jaarlijks uitbrengen van de Gids Betaalbare Vakanties.
Vakantie, even eruit zijn, is voor minima en hun kinderen net zo belangrijk (misschien nog
belangrijker) als voor niet-minima. Door jaarlijks actuele gegevens over betaalbare vakantiemogelijkheden in de gids te verzamelen, willen we deze vorm van participatie helpen realiseren. Bij de jaarlijkse contactronde zal navraag gedaan worden naar wat volgens de aanbieders het resultaat van de Gids Betaalbare Vakanties is.
In de gids zijn beschrijvingen van vakantie-aanbod van tal van organisaties en de bijbehorende prijzen en adressen bijeengebracht. De informatie is ingedeeld naar vakanties met en
zonder kinderen, kinderkampen en jongerenvakanties, vakanties voor mensen met een beperking, woningruil en educatieve activiteiten. Er is een speciaal hoofdstuk met 'wwweetjes':
tips voor vindplaatsen van allerlei wetenswaardigheden op het internet. Deze 'wwweetjes'
worden ook op de website van de werkgroep bijgehouden.
Bij de verspreiding van de gids worden grotere organisaties als sociale diensten, MEE's,
steunpunten SchuldHulpMaatje en diaconieën vooraf gevraagd aantallen te bestellen. Verder vindt de verspreiding plaats met individuele bestellingen. Elk jaar vinden de gidsen hun
weg naar belangstellenden in een oplage die varieert van 7.000 tot 13.000.
Periode: uitzetten van de gids 2012 en verwerken bestellingen van januari t/m september.
Voorbereiden gids 2013 van augustus t/m december.
Taakgroep: Mariet Crijns, Tomma Kooij, Janny Hubert en Peter de Bie.

2.

Project ‘De Boodschappenmand - koopkracht in de praktijk' (voortzetting bestaand project)

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
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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, waaronder de groepen
werkende armen. 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-maartoereikendvariant’.
In 2011 zijn 12 mensen geïnterviewd, die tevens 'huishoudboekjes' hebben ingevuld. Daarvan is de publicatie 'De Boodschappenmand' verschenen in oktober 2011.
In 2012 zullen opnieuw mensen worden geïnterviewd. Ook zullen mensen gevraagd worden
hun inkomsten en uitgaven bij te houden. Hiervan zal een publicatie gemakt worden.
Voor dit project wordt samengewerkt met de Landelijke Cliëntenraad, Bureau Aanz en de
Sociale Alliantie.
Periode: samenwerking vormgeven in eerste kwartaal, onderzoek / interviews uitvoeren in
tweede kwartaal, uitgave in september.
Taakgroep: Peter de Bie, Nel de Boer, Catrinus Egas, …

3.

Project ‘Budgetspel’ (doorontwikkelen van bestaand project)

Doel: de bekendheid van het Budgetspel vergroten als methodiek om inzicht te verkrijgen in
wat het betekent om van een minimuminkomen te moeten rondkomen.
Actualisering en, indien nodig of wenselijk, uitbreiding van het aantal situatieschetsen (cases). Bezien zal worden of naast het educatieve doel het spelelement meer ontwikkeld kan
worden. Ook schuldenproblematiek zal meer aandacht krijgen in de opzet.
De werkgroep zal met regionale trainingen lokaal en regionaal kader en/of vrijwilligers ondersteunen, die het Budgetspel kunnen begeleiden bij het spelen door lokale groepen.
Er wordt samengewerkt met de groepen uit het netwerk van de werkgroep, kerkelijke groepen en groepen van maatschappelijke organisaties, zoals aangesloten bij de Sociale Alliantie.
Periode: actualisering in januari. Nieuwe elementen inbrengen in de tweede helft van het
jaar. Trainingen afhankelijk van vraag van groepen.
Taakgroep: Nel de Boer, Mariet Crijns, Peter de Bie.

4.

Project ‘Ervaringsdeskundigen nemen het woord' (nieuw)

Doel: ondersteunen dat ervaringsdeskundigen hun stem kunnen verheffen en invloed kunnen hebben in de beleidsontwikkelingen van overheid, kerken en maatschappelijk middenveld.
Op twee of drie plekken in Nederland, in kleine groepjes van lokale belangenbehartigers en
ervaringsdeskundigen, onderzoeken - met vallen en opstaan - wat armen nodig hebben om
‘zelf het woord te nemen’. Op basis van de bevindingen in deze twee (of drie) pilotgroepen
kijken of die te vertalen zijn in een methodiek.
Bij de voorbereiding van dit project wordt aansluiting gezocht bij de ervaringen die met deze
benadering zijn opgedaan in België. (Eventuele projectpartner in Nederland: ATD Vierde
Wereld en Stichting Clip als ondersteuner van de Cliëntenraden). De uitvoering en het verspreiden van de ervaringen en resultaten die in dit project worden opgedaan worden breed
beschikbaar gemaakt, o.a. via de kanalen van de Alliantie Regioberaden en de Alliantiedagen.
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Tevens wordt meegenomen hoe de werkgroep met dit project een bijdrage kan leveren aan
de plannen om in Nederland een opleiding ‘Ervaringsdeskundige in Armoede’ op te zetten.
Periode: gesprekken over samenwerking met diverse partners in het eerste kwartaal. Uitvoering pilots in tweede en derde kwartaal.
Taakgroep: Nel de Boer, Peter de Bie, Joan Bulder, Jetske de Jong, Toos Reijnen.

II.

Kerklijn

Doorgaande activiteiten
•
•
•
•
•

5.

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
contacten met migrantenkerken (SKIN)
contacten met Evangelische gemeenten en kerken

Project onderzoek ‘Armoede in Nederland’ (voortzetting bestaand
project)

Doel: in beeld brengen wat de kerken op het terrein van diaconale hulp in armoedesituaties
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 november 2010 verscheen het onderzoeksrapport ‘Armoede in Nederland, 2010’. 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 vijfde rapport in een reeks. Er verschenen verder drie kwalitatieve onderzoeken naar diaconale hulp en armoede op het platteland, onder migrantenparochies en naar hoe moskeeën mensen in nood helpen.
In 2011 is een vervolg gegeven aan het onderzoek middels een 'Armoedesignaal 2011'. Mede op basis van een snelle internetpeiling onder diaconieën en caritasinstellingen werd een
handreiking samengesteld waarin naast uitkomsten van de peiling ook een korte beschrijving gegeven van cijfers en feiten rond armoede in Nederland (actuele stand van zaken) en
een overzicht van voorgenomen bezuinigingen, wetswijzigingen en andere overheidsmaatregelen. Het Armoedesignaal besloot met een handreiking aan plaatselijke diaconale organisaties, met tips en suggesties voor activiteiten.
In 2012 zal opnieuw zo'n Armoedesignaal worden gemaakt.
In 2012 zal tevens worden gepeild of het geplande grotere Armoedeonderzoek al in 2013,
i.p.v. 2014 kan verschijnen. Als daartoe besloten wordt, dan zullen in 2012 de voorbereidingen plaatsvinden.
Samenwerkingspartners zijn alle deelnemende kerkgenootschappen in het algemeen en
voor de uitvoerende stuurgroep Kerk in Actie en het Landelijk Katholiek Diaconaal Beraad in
het bijzonder.
Periode: mei t/m juli voorbereiding / schrijven Armoedesignaal. Uitgave: oktober.
Evt. voorbereiden Armoedeonderzoek 2013: mei – december 2012.
Taakgroep: Hub Crijns, Peter de Bie, Nel de Boer, Carla v.d. Vlist, Jan Willem Menkveld.
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6.

Project schulden en schuldhulpverlening (nieuw project / voortzetting bestaand project)

Doel: ondersteuning bieden aan voortgaande activiteiten, voortgekomen uit het project
'SchuldHulpMaatje'. Dit project is in 2010 met behulp van subsidie van het ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid het project 'SchuldHulpMaatje' opgezet. Hiermee wordt
gestimuleerd dat vanuit kerken steun wordt geboden aan mensen die zich in een situatie van
problematische schulden bevinden en dat uit de ervaringen met het project beleidsadviezen
worden gegeven aan landelijke en gemeentelijke overheden voor beleid (preventie en betere
aanpak van problemen).
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
In 2011 heeft SchuldHulpMaatje een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt.
In 2012 zal dit project voortgezet worden. Er zijn vier scenario's om verder te gaan, waaruit
eind 2011 / begin 2012 gekozen zal worden, afhankelijk van financieringsmogelijkheden.
Periode: januari – december.
Taakgroep: Hub Crijns, stuurgroep SchuldHulpMaatje.

III.

Politiek-maatschappelijke lijn

Doorgaande activiteiten
•
•
•
•
•

7.

Meedoen met de lobbies die de grote kerken ontwikkelen en hen daarbij ondersteunen vanuit de eigen ervaringen
meedoen met lobbies richting landelijke en provinciale overheden, veelal in samenwerking met de Alliantie voor Sociale Rechtvaardigheid
stimuleren dat er lokale lobbies ontstaan richting lokale overheden
inspelen op actuele gebeurtenissen
stimuleren van het spelen van het budgetspel als middel voor bewustwording

Project ‘De prijs van vrouwenarbeid’ (voortzetting bestaande projecten)

Doel: ontwikkelen van beleidsalternatieven rond vrouwen en onbetaalde zorgarbeid.
Nog steeds wordt een groot deel van de zorg voor kinderen, mantelzorg en werk binnen het
gezin door vrouwen verricht. Vrouwen zijn hierdoor sociaal-economisch kwetsbaar. Een andere manier van verdeling van zorgarbeid en de waardering ervan is noodzakelijk. Dit blijkt
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o.a. door de invoering van de WMO. De wet legt versterkt de informele zorg bij burgers,
lees: in meerderheid de vrouwelijke burgers neer. Dit onderwerp zal vooral in 2013 opgepakt
worden.
Met studiedagen en werkconferenties zal gewerkt worden aan modellen die de onbetaalde
zorgarbeid van vrouwen de positie doet toekomen die zij verdient.
Door allianties te vormen met andere (vrouwen)organisaties rond dit onderwerp zal campagne worden gevoerd voor mogelijke alternatieven.
a. EVA-café's
Doel: het organiseren van regionale bijeenkomsten, broedplaatsen voor nieuwe ontwikkelingen, voor vrouwen over thema’s die in de betreffende regio actueel zijn en/of door vrouwen
belangrijk worden gevonden.
b. Inbreng in de media
Ingangen bij de media ontwikkelen om te bevorderen dat er programma’s gemaakt worden
over vrouwen, werk en zorg, armoede en kracht.

8.

Project 'Adoptie van politici' (nieuw project)

Doel is om de dagelijkse werkelijkheid van ervaringsdeskundigen dichter bij de politici te
brengen en daarmee bewustwording en gevoeligheid op dit punt te bevorderen. Ervaringsdeskundigen en plaatselijke groepen kunnen aan politici duidelijk maken wat hen bezighoudt
en politici worden gevoed in hun werk door die confrontatie met de praktijk.
Na eerste ervaringen vanuit de EVA-taakgroep in 2011 wordt het 'adopteren' van politici als
een breder project uitgewerkt. Het model grijpt terug op een succesvol project van de werkgroep in de jaren negentig. Plaatselijke groepen vragen een lid van de Tweede Kamer of
hij/zij gedurende langere tijd een speciale band met de groep wil aangaan. De groep kan
door middel van een scala aan activiteiten zoals werkbezoeken, keukentafelgesprekken,
brief/mailwisselingen, etc. het Kamerlid dichter bij de realiteit van leven in armoede brengen.
Gezien in het licht van decentralisatie en het belang van de gemeente in beleid en uitvoering
in sociale zekerheid en zorg, zal de werkgroep stimuleren dat naast een landelijk politicus
gelijktijdig een plaatselijk politicus wordt geadopteerd. In het contact tussen landelijke en
lokale politici kunnen dan bovendien de gevolgen van landelijk beleid op de plaatselijke praktijk beter in beeld komen bij de landelijke politiek.
De landelijke werkgroep heeft hierbij de rol om plaatselijke groepen te stimuleren mee te
doen, en deze groepen te ondersteunen met toerustend materiaal en met adviezen.
In het voorjaar van 2012 zal bovendien een uitwisselingsdag worden georganiseerd met de
groepen die een Kamerlid hebben geadopteerd, om ervaringen uit te wisselen.
Periode: ondersteuning adoptiegroepen het hele jaar, voorbereiding uitwisselingsdag januari
– maart, uitwisselingsdag begin april.
Taakgroep: EVA-taakgroep.

9.

Project ‘De arme kant van Nederland – 25 jaar later' (nieuw)

Doel; het houden van een landelijke bijeenkomst waarin op grond van ervaringen bewustwording voor kerken kan ontstaan, werkmaterialen voor groepen en beïnvloeding van de
landelijke en plaatselijke politiek rond het armoedebeleid.
Er zijn verschillende startpunten in de ontstaansgeschiedenis van de werkgroep te noemen,
maar als belangrijkste startpunt wordt gezien de eerste kerkelijke conferentie 'De arme kant
van Nederland' op 29 september 1987. Elk jubileum is sindsdien gemarkeerd met een grotere landelijke bijeenkomst op of rond die datum.
Op 29 september 2012 vindt het zilveren jubileum plaats. De werkgroep zal dan een bijeenkomst organiseren.
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Inhoudelijk zal centraal staan wat goede praktijken zijn in een kerkelijke campagne, die benut kunnen worden in de toekomst. Doel: op een rij zetten op welke manieren de antiarmoedebeweging in verschillende tijden op verschillende ontwikkelingen heeft gereageerd.
Welke acties en ‘best practices’ zijn er in de loop der tijd gebruikt en toegepast? En welke
strategieën en werkwijzen zijn ook nu nog bruikbaar.
Voorafgaand aan de jubileumviering waarop dit thema gepresenteerd wordt, zal een korte
literatuurstudie worden gedaan, met een actualisering van (actie)voorbeelden uit de antiarmoedebeweging en op basis daarvan een overzicht van ‘best practices’.
Voor dit project wordt samenwerking gezocht met enkele betrokken mensen uit de wetenschappelijke wereld (te denken valt aan Herman Noordegraaf, Ruud Vlek, René Gabriëls,
Godfried Engbersen).
Een tweede inhoudelijke lijn voor deze bijeenkomst wordt gevormd door aandacht voor de
'rijke kant'. Er is steeds meer verontwaardiging over verrijking en nog steeds stijgende topsalarissen en bonussen, ondanks economische crisis. De 'tax me' beweging, de occupybeweging en andere uitingen van onvrede met verrijking en toenemende inkomensongelijkheid getuigen daarvan. In ons werk (zie ondertitel campagnes: campagne tegen verarming
en verrijking) is dat ook een rode draad. Een concrete uitwerking is nu weer actueel.
Deze activiteit heeft een functie zowel in de netwerklijn als de kerklijn en de politiekmaatschappelijke lijn. De traditie van deze bijeenkomsten volgend, zal de bijeenkomst vooral
een politieke spits hebben.
Periode: voorbereiding vanaf januari, jubileumdag op 29 september.
Taakgroep: Hub Crijns, Peter de Bie, Nel de Boer, Joan Bulder, Sjaak den Hollander.
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Werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA
Luijbenstraat 17
5211 BR Den Bosch
tel. 073 - 6121939
info@armekant-eva.nl
www.armekant-eva.nl
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