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Inleiding 

 

De afgelopen jaren was het uiterst moeilijk om als netwerk te blijven werken. Dat had alles te 

maken met een gebrek aan financiële middelen. Ondanks heel wat pogingen om geld bijeen te 

brengen, lukte het slechts met veel moeite om het werk te blijven doen. Dankzij de grote inzet 

van de vrijwilligers bleek het  mogelijk om een programma in te vullen dat bij lange na niet 

overeen kwam met wat we graag zouden willen. 

 

Dankzij een ondersteuning uit het EAPN fonds konden we in 2013 een deel van onze wensen 

waar maken. Zo werden er verschillende workshops georganiseerd, waarbij naast armoede of 

sociale uitsluiting ook aandacht kon worden besteed aan specifieke doelgroepen. Denk aan 

mensen met een psychische beperking, aan ouderen of aan mensen in armoede. 

 

In 2013 sloten een aantal nieuwe organisaties zich aan bij EAPN Nederland. Nieuwe 

organisaties vooral ook werkend met nieuwe doelgroepen. Want dat is een van de grote 

valkuilen bij armoede. Er is geen sprake van één doelgroep, maar van heel wat aan 

doelgroepen. 

 

In 2012 werden we uitgenodigd om deel te nemen aan een internationaal project, gebaseerd 

op volwasseneneducatie. Leren door elkaars werkmethoden te leren kennen en door de 

vrijwilligers in dat proces te betrekken. Dit alles gebaseerd op het Grundtvig programma van 

de Europese Unie. Voor ons een geheel nieuwe ervaring, die in 2013 begon met een bezoek 

van organisaties uit Hongarije, Oostenrijk en Italië aan ons. Het project Increasing 

Participation and Citizenship in Europe (ICE) was begonnen. 

 

Eind van het jaar werd het project “Samen op zoek naar verandering” door het ministerie van 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid gesubsidieerd en konden we starten. Ook bij dit project 

geldt dat we met nieuwe partners te maken kregen. Naast Stimulansz, waar we bij de 

samenstelling van de Recepten tegen Armoede en Uitsluiting al mee hadden samengewerkt, 

kwam ook een van de nieuwe netwerk organisaties mee aan tafel zitten. Het Zwarte Gat, de 

zelforganisatie van mensen met een psychische beperking, neemt eveneens deel. 

 

Evenals in eerdere jaren werden ook dit jaar twee vertegenwoordigsters van EAPN NL 

uitgenodigd deel te nemen aan de regeringsdelegatie voor het Europees Platform tegen 

Armoede en Sociale Uitsluiting, de jaarlijks terugkerende conferentie die de Europese Ronde 

Tafel heeft vervangen.  

 

De Europese Ontmoeting van Mensen die in Armoede Leven (de PEP) werd in 2013 in een 

nieuw jasje gestoken. Niet langer de grote internationale conferentie in Paleis d’Egmond, 

maar een groots tentenkamp op het plein voor het Europees Parlement. Dit heeft mede te 

maken met het feit dat steeds meer delegaties roepen om zichtbaarder te worden. Na de 

evaluatie zal duidelijk zijn hoe dit zichtbaar worden bevallen is en op welke wijze we dat de 

komende jaren gestalte zullen kunnen geven.  
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In november start deel twee van een project waar maar liefst 31 Europese landen en 

verschillende organisaties bij betrokken zijn, het European Minimum Income Network 

(EMIN).  

 

De twee personen die we hebben afgevaardigd in respectievelijk de Exco, het bestuur van het 

Europees netwerk en in de European Union Strategy Inclusion Group hebben, zoals 

gebruikelijk, hun handen vol aan al het Europees werk. 

 

De General Assembly wordt dit jaar tot verrassing van velen in Servië georganiseerd. Het is 

de eerste GA nieuwe stijl, die in Belgrado plaats vindt. 

 

2013, het jaar waarin we op zoek zijn gegaan naar verandering.  

 

Workshops 

 

“GGZ en armoede, van isolement naar participatie” 

De eerste workshop die wij organiseerden was “GGZ en armoede, van isolement naar 

participatie?”, een workshop om mensen via participatie nieuwe kansen tot ontplooiing te 

bieden. De workshop is samen met het Zwarte Gat, zelforganisatie voor mensen met een 

psychische beperking, georganiseerd. De samenwerking is ontstaanvia een ontmoeting die 

binnen het Grundtvig-programma plaats vond. Na een kennismaking waarbij ook gekeken is 

hoe we samen kunnen gaan werken, was dit ons eerste gezamenlijke project. 

De workshop was goed bezocht. Met name ook door mensen vanuit de GGZ-kant. Hun 

ervaringsdeskundigheid was ook heel duidelijk merkbaar in de discussies. 

Daarnaast hebben we deze workshop ook gebruikt om onze buitenlandse gasten, in het kader 

van het ICE-project (Increasing Citizenship and Participation in Europe), te laten meemaken 

hoe wij werken. Dankzij de inzet van drie professionele tolken werd het ook voor de gasten 

een hele kostbare dag, die hen veel inzicht opleverde in de GGZ-problematiek. Gezien het feit 

dat zij in eigen land uiteraard ook hiermee te maken hebben, was vergelijken relatief 

gemakkelijk. 
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“Ouderen, Eenzaamheid & Armoede” 

De tweede work shop hebben we in samenwerking met het Inloophuis “De Kans” in 

Biddinghuizen uitgevoerd. De workshop “Ouderen, Eenzaamheid en Armoede” werd door 

een twintigtal ouderen, vooral vrouwen, bezocht. Na een aarzelende start kwam men al gauw 

tot heldere uitspraken. Met name het isolement, de vereenzaming, werd duidelijk benoemd. 

Dat dat veel erger was dan net niet kunnen rondkomen. Het belang van het Inloophuis Open 

Huis kwam dan ook steeds weer naar voren. Na afloop werd door velen het verzoek op tafel 

gelegd zoiets vaker te organiseren. 

 

 

 

Dagen duren lang 

Geen doel om uit huis te gaan 

Stil en verlaten 
 

 

“Jongeren, Eenzaamheid & Armoede” 

De derde workshop die we voor ogen hadden was ‘Jongeren, Eenzaamheid & Armoede”. 

Onze goede contacten met de stichting Skizzle, een door jongeren opgezette en bestuurde 

organisatie die zich richtte op het pesten, zijn ingezet om samen de workshop vorm te geven. 

Ondanks veel extra inzet van onze kant en een viertal vergaderingen, kwamen we niet tot een 

project. De onduidelijkheid over wat de jongeren met hun stichting wilden en de vele 

negatieve reacties op de sociale media, waarin puur op de persoon werd gespeeld, zorgden er 

voor dat men uiteindelijk in mei besloot de stichting op te heffen.  

We hebben vanaf hier geprobeerd met jongeren die binnen de persoonlijke kennisenkring 

zitten de workshop vorm te geven. Maar helaas bleek ook dat niet zo eenvoudig en 

uiteindelijk niet mogelijk. Jammer. We blijven proberen om deze workshop of iets anders met 

jongeren uit te voeren. De tijd zal ons leren of het wel of niet lukt. 

 

Ontmoeting van mensen in armoede en sociale uitsluiting 

De vierde workshop is in Lelystad gehouden en betrof een bijeenkomst van de PEP (People 

Experiencing Poverty).  Voor deze bijeenkomst waren naast de organisaties die in het network 

deelnemen ook nieuwe organisaties uitgenodigd. Deels om kennis te maken met EAPN NL en 

met elkaar, deels om te zien of samenwerking mogelijk is.  

 

Gezien het feit dat deze workshop op een zaterdag plaats vond, waren we toch blij verrast dat 

5 nieuwe organisaties deel hebben genomen. Het was een dynamische discussiemiddag waar 

allerlei ideeën en voorstellen op tafel kwamen.  
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De afspraak om samen een tweede bijeenkomst, in 2014, te organiseren en om te zien hoe we 

samen kunnen werken, heeft er voor gezorgd dat het network weer groeide en dat EAPN NL 

meer bekendheid kreeg. 

 

Haiku 
Bij de eerste twee workshops hebben we Bernadette van Os gevraagd om de workshop te 

starten met Haiku. Deze Japanse dichtvorm bleek een enorme invloed op het process te 

hebben. Zij het dat de groep wat aarzelend was, na een of twee Haiku, begon men actief mee 

te doen. Eerst nog als eenling, maar al snel werd er in de kleine groep overlegd en kwam men 

met geheel eigen Hiaku. Na deze start bleek het veel gemakkelijker de discussie met elkaar te 

voeren, aangezien men al in gesprek geraakt was. 

Ook onze buitenlandse gasten waren zeer positief over deze manier van werken. Zij gaven 

duidelijk aan de Haiku werkvorm mee te nemen om te zien waar deze bij hen inzetbaar te 

maken was. 

 

     
 

   Participatie  

   Opent velerlei deuren 

   Voor ieders kunnen 

 

 

 

Training  

In november organiseerden we een training van 2 dagen, waarbij een groep van personen uit 

de oude aanhang en vanuit de nieuwe collega organisaties werd meegenomen in het 

kennismakingsproces met nieuwe werkmethoden, die we hebben opgedaan binnen het ICE-

proces. Op deze manier konden we testen of deze aanpak voor onze Nederlandse organisaties 

hanteerbaar en bruikbaar is en wilden we een weg openen om nieuwe kennis verder te geven. 

Het waren twee leuke dagen, waarbij ook de twee vrijwilligsters die aan het ICE project 

deelnemen de kans kregen met de groep te oefenen. Op die manier groeien ook zij in het 

proces.  

Het aanbod bleek aan te slaan. De deelnemers waren enthousiast. Een deel van hen meldde al 

korte tijd later dat ze het in de eigen groep hadden besproken en toegepast. Dat de reacties 

over het algemeen positief waren en dat men gaat bekijken op welke wijze het door hen zelf 

kan worden gebruikt. 

Wat spijtig is, is dat we een dergelijke training niet vaker kunnen aanbieden aan de achterban, 

want we hebben het gevoel dat het de nieuwe organisaties met name kan ondersteunen zich 

verder te ontwikkelen. Om de eigen participatie en samenwerking meer gestalte te geven.  

Het zoeken naar fondsen voor een training bleek een zinloze actie, aangezien zelfs stichtingen 

waar we in vroegere jaren vaak ondersteuning kregen, meldden dat ze zoveel aanvragen 

krijgen dat ze het niet meer aankunnen. 
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Toch zullen we ook in 2014 proberen een 2-daagse training, die eveneens aansluit aan de 

ervaringen van het ICE-porject, te organiseren. 

 

Gesprekken en bezoeken 
Uitgaande van het plan om EAPN NL uit te breiden met nieuwe organisaties hebben we 

diverse gesprekken gevoerd. Deze hebben tot samenwerking geleid, zoals uit de workshops al 

duidelijk werd of net niet, zoals met de jongerenorganisatie. 

Ook waren we bij de oprichting van Inclusion Nederland aanwezig, een nieuw network dat 

zich vooral bezig houdt met de belangen van mensen met een handicap. Mensen die niet altijd 

zelf voldoende in staat zijn voor de eigen belangen op te komen. Inclusion maakt nu ook deel 

uit van het EAPN network, evenals een andere belangengroep voor mensen met een 

beperking de stichting Gerbera. 

 

 

 
 

 

 

 

Europese Ontmoeting van Mensen die in Armoede Leven (European Meeting of People 

Experiencing Poverty). 

 

Ook in 2013 ging een delegatie namens EAPN NL van 2 vrouwen en 2 mannen, komend uit 4 

verschillende Nederlandse steden, vier verschillende organisaties en allen behorend tot de 

financieel zwakkeren/werkende armen gaan naar deze Europese Topconferentie in Brussel. 

Deze unieke Europese conferentie, die georganiseerd werd door de voorzitter van de Europese 

Unie Ierland en EAPN, met ondersteuning van de Europese Commissie en de Belgische 

regering, werd op 19 en 20 mei in Brussel gehouden. 
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Het was inmiddels de 12
e
 conferentie, ontstaan uit het initiatief dat de Belgische regering en 

EAPN in 2001 namen. Naast vertegenwoordigers van de Ierse regering, waren ook 

vertegenwoordigers van de Deense regering, die deze conferentie in juni 2012 organiseerde, 

de Belgische regering, de Europese Commissie en het Europees Parlement aanwezig zijn. 

Vanuit de Europese Commissie was onder andere Europees Commissaris Làszlò Andor 

aanwezig. 

Het doel van de conferentie is om mensen, die in armoede en uitsluiting leven in gesprek te 

laten komen met al deze vertegenwoordigers van regeringen, ambtenaren en leden van het 

Europees Parlement om zo aandacht te vragen voor de –dagelijkse- problemen, die mensen in 

armoede ervaren en aandachtspunten te creëren van waaruit de politici en beleidsmakers 

stappen kunnen zetten om de armoede en uitsluiting aan te pakken. 

Uit alle lidstaten van de Europese Unie worden delegaties afgevaardigd, waardoor deze 

conferentie rond de 260 deelnemers telt. Naast de delegaties van EAPN nemen ook ministers 

en ambtenaren van verschillende regeringen deel, naast ambtenaren van de Europese 

Commissie, de Europees Commissaris voor Sociale Zaken en leden van het Europees 

Parlement. 

Vanuit Nederland willen we onder andere aandacht vragen voor: 

1. de gevolgen van de crisis voor mensen met lage woonlasten 

2. de armoede en uitzichtloosheid waarin mensen terecht zijn gekomen 

3. participatie als sleutel voor verandering. 

 

De delegatie was vooraf voorbereid en had samen een aantal zaken voorbereid. Door de 

veranderde opzet van de conferentie, kwamen die niet volledig tot zijn recht. Bij de evaluatie, 

ook op Europees niveau, zal daar aandacht aan worden besteed. Waar de conferentie altijd 

plaats vond in het Paleis d’Egmond, was er dit jaar voor gekozen om een met een groot 

tentenkamp op het plein voor het Europees Parlement meer naar buiten te treden om zo extra 

aandacht te vragen voor zowel armoede als sociale uitsluiting. 

Positief aan deze nieuwe vorm was dat het voor een vertegenwoordiger van het ministerie van 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid mogelijk werd de conferentie mee te beleven. Nadeel was 

dat de gekozen opzet voor de Nederlandse delegatie ongelukkig uitpakte, waardoor een deel 

van de voorbereiding er niet uit kwam. 

 

EAPN Conferentie op 30 september en 1 oktober 2013 

Europese Parlement Verkiezingscampagne voor een Sociaal Europa. 

 

Presentatie van de EP verkiezingscampagne en de beloften die gedaan worden, met een 

gezamenlijke bespreking hoe we deze campagne nationaal gaan aanpakken. 

Hoe kijkt het maatschappelijk middenveld aan tegen de EP verkiezingen en hoe informeren 

we de stemgerechtigden wat het belang van stemmen is en hoe stimuleren we de 

stemgerechtigden om te gaan stemmen? 

Presentatie en discussie van acties en eisen met betrekking tot de verkiezingen, 

 voor een meer sociaal en democratisch Europa gedreven door participatie- 

verkiezing verplichtingen van politieke partijen met voorstellen van EAPN. 

De EAPN conferentie had ten doel: 

• ervoor te zorgen dat de verkiezingen debatten aanpakken van de gevolgen van het 

huidige beleid en de maatregelen van de EU op toegang tot sociale rechten 
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• het waarborgen van de sociale kwesties, waaronder de bestrijding van armoede, 

ongelijkheid en discriminatie maken deel uit van de debatten op EU-en nationaal 

niveau in het kader van de Europees Parlement Verkiezingen 2014 

• het beïnvloeden van de inhoud van de verkiezingsprogramma's van de politieke 

partijen en de verplichtingen die zij zullen als aprt maken van hun 

verkiezingscampagnes 

• versterken allianties met andere belanghebbenden 

• het genereren van momenten voor een EAPN campagne op de Europese verkiezingen 

 

 

Er kunnen 2 afgevaardigden deelnemen aan deze conferentie. Uitgangspunt is dat een 

vrijwilliger mee gaat. Aangezien er geen middelen zijn voor tolken, wordt dus de 2
de

 persoon 

verantwoordelijk voor een fluistervertaling. Dit is een zeer inspannend proces, wat direct 

weergeeft hoe belangrijk het is dat men elkaar kan verstaan. Dat je weet waarover het gaat. 

De conferentie zelf was levendig, niet in de laatste plaats omdat uitgenodigde Europese 

politici zelf ook steeds meer ‘verbolgen’ lijken te raken over het gebrek aan ‘erkenning’ dat 

door de crisis en de gekozen maatregelen om de crisis de baas te worden, juist armoede wordt 

gegenereerd. Want men kiest voor een herstel van de economie. Dus voor bedrijven en 

handel, niet voor een herstel van menselijke levensomstandigheden.  

Op de conferentie is door de EAPN voorzitter, Sergio Aires, een oproep gedaan te beseffen 

dat we niet alleen nu vechten voor een sociaal europa, maar dat ook het behoud van een 

fatsoenlijke democratie, met sociale waarden op het spel staan.  Omdat armoede vanuit de 

geschiedenis altijd al vreemde ‘rechtse’ bewegingen heeft opgeroepen. En omdat mensen zich 

niet gehoord en geholpen voelen…  

Een sterk appel op het kiezen voor herstel van menselijke waardigheid en menswaardige 

levensomstandigheden, welke door velen – inclusief de aanwezige Europese politiek – goed is 

gehoord.  

Het zaadje van de hoop dat er langzaam aan weer een grotere positieve tegenbeweging komt, 

is hier gezaaid. vanuit EPN NL  doen we er alles aan om dat zaadje tot bloei te laten komen. 
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ICE project 

 

   
 

De Europese Ontmoetingen vormen een belangrijk middel om de stemmen van de armen te 

laten weerklinken. Die stemmen die zelden of nooit gehoord worden. Het is een manier om de 

ervaringsdeskundigen de gelegenheid te geven hun verzoeken en hun oplossingen om de 

problemen, waar zij dagelijks mee worstelen, op te lossen, naar voren te brengen. Dit doen we 

in de aanname dat de mensen die dagelijks de hardheid van het bestaan ervaren en die sociaal 

uitgesloten worden de ware experts zijn, die weten hoe problemen kunnen worden aangepakt 

en die oplossingen daarvoor kunnen aandragen. 

 

En met een nationale achtergrond  

Sinds 2001 hebben de nationale netwerken hun eigen methodiek ontwikkeld en omgezet in de 

praktijk om de ervaringsdeskundigen en hun organisaties te betrekken bij het 

besluitvormingsproces op alle niveaus. Dit is gebeurd met inachtneming van alle 

bijzonderheden van elk nationaal netwerk en de organisaties, maar vooral door te kijken naar 

de mogelijkheden van de mensen zelf. Iedere lidstaat kent andere ervaringen en andere 

methodieken: werkgroepen, lobby mechanismen, participatie in werkgroepen die worden 

opgezet door lokale, regionale of nationale overheden, demonstraties enzovoorts. 

Zodoende hebben vier nationale netwerken, die aangesloten zijn bij EAPN en een belangrijke 

Italiaanse partner besloten om een stap verder te gaan en zij presenteren een project binnen de 

kaders van het Grundtvig Leven Lang Leren Programma, waarin ze de gelegenheid benutten 

om samen te werken en naar gezamenlijke werkmethoden toe te werken. 
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De doelen 

1. het uitwisselen van werkmethodieken, werktuigen en modellen om de participatie van 

mensen die in armoede leven te vergroten, om op die manier samen te werken aan een model, 

dat, uitgaande van de beste voorbeelden van elke partner, gebruikt kan worden binnen heel 

Europa en door en voor de verschillendste doelgroepen (migranten, vrouwen, Roma, ex-

deliquenten, gehandicapten, jongeren, werklozen, enz.) 

2. het publiceren van een toolkit om dit nieuwe model voor participatie zoals we het 

ontwikkelen te kunnen gebruiken 

3. om 2 ervaringsdeskundigen van iedere deelnemende organisatie op te leiden voor het werk 

met de doelgroepen of met groepen bestaande uit ervaringsdeskundigen en hen die solidair 

zijn (mensen in armoede, NGO’s, overheden, sociaal maatschappelijk werkers) om met 

armoede en de daarmee samenhangende sociale onderwerpen om te gaan. 
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Het transnationale werk  

ICE organiseert vier internationale bijeenkomsten, een in elk deelnemend land, met als 

agenda: 

-    De eerste dag besteden we aan de discussie over een specifiek onderwerp dat door de 

gastgever wordt bepaald. Op die manier ontstaat de gelegenheid om uit te wisselen, een 

nieuwe manier van werken te leren, de bestaande manier van werkmethodes te verifiëren en 

om nieuwe mogelijke methodieken te leren kennen. Iedere transnationale partner neemt met 4 

personen deel, terwijl de gastgever groepen ervaringsdeskundigen uitnodigt, evenals 

welzijnswerkers, vertegenwoordigers van ngo’s en waar mogelijk vertegenwoordigers van 

lokale autoriteiten. 

-    De tweede dag wordt besteed aan het terug vertalen wat de eerste dag geleerd is, aan de 

evaluatie en zal een focus krijgen op de toolkitbijdrage. 

-    Aan het eind van het project zal de toolkit via deze site worden gepubliceerd 

-    Het project eindigt met een internationale training waaraan de twee deelnemers van iedere 

partnerorganisatie leren hoe ze, als ondersteuner, het werk naar de organisaties kunnen 

brengen (groepen van armen, NGO’s, overheden, welzijnswerkers) die met armoede en 

uitsluiting en sociale thema’s werken.  
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Een website wordt ingericht om onze ervaringen te delen, om uit te nodigen om te 

participeren, om onze inzet bekend te maken, om te netwerken met soortgelijke projecten en 

ervaringen te delen. 

Een Nieuwsbrief –op de site- verhaalt wat er tijdens de bijeenkomsten gebeurt. 

 

Het nationale deel 

Iedere partner verplicht zich om op nationaal niveau “een stem te geven aan hen geen stem 

hebben” en te blijven meewerken aan de participatie van de Europese Ontmoeting van 

Mensen die in Armoede Leven. De nationale bijeenkomsten worden steeds meebelicht vanuit 

de geest van het ICE project om op die manier te werken aan het “besmetten” van elkaars 

werk, vanuit dat wat we van elkaar aangereikt krijgen en leren. 

EMIN 

Het European Minimum Income Network is een tweejarige project in opdracht van de 

Europese Commissie waar 31 Europese landen (27 EU lidstaten, IJsland, Noorwegen, Servië 

en Fyrom,)  naast verschillende Europese organisaties en instituten deelnemen. 

Doel is om zicht te krijgen op de Minimum Inkomenssituatie binnen de verschillende EU 

lidstaten. Daarbij geldt dat als Minimum Inkomen gezien wordt dat inkomen dat niet 

werkgerelateerd is. Voor ons land zijn dat de bijstand, de AOW en de diverse toeslagen. 

Gezien de veranderingen die op stapel staan, is het niet zo eenvoudig een overzicht te geven 

zonder daarbij deze wijzigingen, ook al zijn ze toekomstgericht, mee te nemen. 

Het project startte in 2012 met een vijftal landen en anderen. In december 2013 werd in Parijs 

een 2-daagse conferentie georganiseerd, tijdens welke de andere deelnemers zijn 

geïntroduceerd. 

Voor 2014 wordt in ieder deelnemend land een rapport gemaakt over de stand van zaken en 

zal er een conferentie worden georganiseerd. 

Uiteindelijk zal het project een helder overzicht opleveren van de stand van zaken en een 

aantal aanbevelingen voor de Commissie aangaande het Minimum Inkomen. Gezien het feit 

dat in 2014 ook een nieuw Europees Parlement en een nieuwe Europese Commissie gekozen 

zullen worden, wordt de aanbevelingen behoorlijk belangrijk voor de toekomst van de 

Europese Unie. Zeker gezien het feit dat ze zullen aansluiten bij de 2020 Strategie, die de EU 

in het Europees Jaar tegen Armoede 2010 heeft vastgelegd. Doel is onder andere om, 

uitgaande van de cijfers van 2014, in 2020 minimaal 20 miljoen minder mensen onder de 

Europese armoedegrens te hebben. De crisis heeft dit doel behoorlijk onder druk gezet, 

waardoor de komende jaren extra hard zal moeten worden gewerkt om het uiteindelijk in 

2020 bereikt te hebben. 

 

 

De EXCO, het Europees bestuur van EAPN  

 

Dit jaar was ook het jaar van de verandering bij het Europese bestuur van EAPN. Het netwerk 

wordt nog steeds groter en een grotere organisatie vraag ook om een andere wijze van 

organiseren. 2013 was een jaar om nieuwe dingen uit te proberen. Veel vragen rondom en 

over de nieuwe vormen kwamen in de vergaderingen langs. Want niet alles is direct helder. 

Dat hoort bij een organisatie verandering. Maar er was ook de realiteit dat ook EAPN Europa 

nu te maken gaat krijgen met bezuinigingen. Dat heeft zijn effect op veranderingen.  
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Want voorgenomen veranderingen zullen na een jaar uitproberen wellicht niet meer kunnen 

worden gefinancierd, dus voorlopig blijven we een organisatie in dynamische ‘change’ 

bewegingen. Daarnaast is ook hard gewerkt aan het in stand houden van de genoemde PEP 

bijeenkomsten, het werven van fondsen om meer financieel onafhankelijk te kunnen worden 

en aan onze eigenlijke taak, het lobbyen voor een sociaal europa..  

De tijden lijken zich tegen ons te keren, maar de kracht om op te staan en te gaan voor deze 

gedeelde visie is en blijft enorm. Dit komt ook tot uiting in de sfeer van de vergaderingen, 

meer onderlinge solidariteit (steeds meer netwerken hebben of krijgen het moeilijk) en de wil 

om desondanks de moeilijke situatie de schouder eronder te blijven zetten.  

 

EAPN neemt zijn kernboodschappen aan de jaarlijkse Conventie 3 Armoede en Sociale 

Uitsluiting! 

De jaarlijkse conventie, in 2013 de derde, van het ‘Europees Platform tegen armoede en 

sociale uitsluiting’ (EPAP), een van de kerninitiatieven van de Europa 2020-strategie, vond 

plaats op 26-27 november 2013 in Brussel. Meer dan 50 EAPN deelnemers waren hierbij 

aanwezig, alsmede Europese organisaties die lid zijn van EAPN. Net als in voorgaande jaren, 

was EAPN actief in workshops en side events. 

Het ‘Europees platform tegen armoede en sociale uitsluiting’ stelt acties vast om armoede en 

sociale uitsluiting in Europa te verminderen. De uitdaging is om verder reikende 

partnerschappen en een momentum te creëren voor de uitvoering van het ‘Social Investment 

pakket’.  Een verhoging van het ambitieniveau binnen de Lid staten om de armoede terug te 

dringen wordt als noodzakelijk gezien.  

Tijdens de 2-daagse conferentie waaraan regeringsdelegaties deelnemen wordt hierover met 

elkaar gesproken, De EAPN afgevaardigden maken deel uit van de regeringsdelegaties. 

Quinta Ansem en Sonja Leemkuil waren uitgenodigd door het ministerie van SZW  om 

namens EAPN NL deel te nemen. 

In grove lijnen ziet het programma er als volgt uit. 

• plenaire vergaderingen om de balans van de acties op nationaal en Europees niveau te voeren 

sociaal beleid om armoede en ongelijkheid te verminderen, 

• een speed dating sessie en een aantal side events georganiseerd door belanghebbenden om hun 

ervaring en expertise in het veld te delen. 

• workshops beleidsmakers en andere deelnemers bijeen te brengen om de uitvoering van 

specifieke sociale beleidsterreinen, evenals EU-instrumenten om toezicht te houden en te ondersteunen 

deze inspanningen te bespreken, 

• een plenaire zitting vertegenwoordigers van de lokale, regionale, nationale en Europees niveau 

om de belangrijkste thema's besproken in de Conventie en de prioriteiten voor toekomstige actie debat 

samenbrengen. 
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De European Union Inclusion Strategy Group (EUSIG) 

 

Deze is in 2013 3x bijeen geweest en is actief geweest met o.a. de bespreking van de 

Nationale Hervormingsplannen, de actieve jeugd inclusie, de werkgroepen 

werkgelegenheid, - actieve inclusie en - structuurfondsen, politieke ontwikkeling, 

armoede en sociale uitsluiting. 

• mei 2013 Demographic Forum op 6 en 7 mei in Brussel: bevordering van de 

werkgelegenheid voor de komende 20 jaar en een paneldiscussie over de economische 

recessie en de nieuwe uitdagingen voor sociaal beleid in Europa 

• Het Population Europe Event: recessie en maatschappelijk kwetsbaarheid in Europa: 

inzichten vanuit de demografie.  

• mei 2013 EAPN Learning Forum: versterken van onze basis en de impact van onze 

actie - een ruimte voor leden -  mede georganiseerd met Dignity International in 

Estland, met werkbezoeken, workshops, en hoe we elkaar kunnen versterken en 

verbinden in de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting in eigen land, Europa en in 

de hele Wereld. Vanuit EAPN NL namen twee personen deel, een als afgevaardigde 

van een lokale organisatie. 

• Juni 2013: Alter Summit in Athene / Griekenland: programma van de open 

vergadering “bestrijding van armoede en de weerstand over de ontmanteling van de 

verzorgingsstaat in Europa- Sociale Rechten voor Iedereen”, waar ze een speech 

“Voices from the Ground” Geluiden vanuit de mensen, die armoede en sociale 

uitsluiting ervaren heeft gehouden en samen met de Europese bonden en de Griekse 

EAPN collega’s heeft gedemonstreerd voor Sociale rechten voor Iedereen. Onze 

vertegenwoordigster in de EUISG was speciaal voor deze Top uitgenodigd. 

• oktober 2013: was uitgenodigd om te spreken, over de realiteit van de armoede in 

Nederland, en de reactie van de regering en de EU, in het Europees Parlement tijdens 

een evenement georganiseerd door de NL socialistische afgevaardigde Dennis de Jong 

(SP). 

• december 2013: de EAPN EU Training van het inventariseren van de 

capaciteitsopbouw behoeften en deskundigheid door de Task Force Training en 

Capaciteitsopbouw in Brussel. 

• december 2013: Training over informatie en communicatie technologieën in Leuven, 

België. 

 

 

Voorpagina 

Op de voorpagina is het werkstuk geplaatst dat de delegatie naar de PEP 2006 gemaakt heeft. 

Het laat goed zien hoe mensen uit het betaald werk vallen en hoe ze daarna de weg terug niet 

meer kunnen starten. Omdat de ladder omhoog weggenomen wordt! 

Mensen blijven dus hangen in armoede, werkloosheid en uitzichtloosheid. Vinden ze 

desondanks een betaalde baan dan betekent dat dat ze “werkende armen” zijn geworden. 

EAPN NL werkt, samen met de collega organisaties en vele anderen aan de afbraak van onze 

samenleving, van onze sociale zekerheid en van onze waardigheid. 

 

Artikel 1 van de Duitse Grondwet: 

“De waardigheid van de mensen is onaantastbaar.”  

 

EAPN Nederland ziet dit als basis van een fatsoenlijke samenleving waarin voor iedereen 

plek is. 


