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‘ARMOEDE IN EUROPA - INTERNATIONAAL SYMPOSIUM 2010’

Op 3 december 2010 organiseerden het EAPN (European Anti Poverty Network Netherlands)
en het DMA Centrum (Diakonaal-Maatschappelijk Aktiveringscentrum) een symposium
over armoede in Europa te Den Haag.
Medewerking werd verleend door deskundigen uit (de Europese landen) België, Duitsland en
Nederland. Naast een algemene inleiding bestond het programma uit drie workshops over
actuele onderwerpen in relatie tot armoede.
De resultaten van dit symposium worden ingebracht bij de discussie over het nieuwe National
Action Plan ter bestrijding van Armoede en bevordering van Participatie (NAPap) 2011-2013.
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PROGRAMMA
10.00 - 10.30 uur

inloop, met koffie/thee

10.30 - 11.00 uur

welkom en introductie door de dagvoorzitter mevrouw Inga Pavliaschrili

11.00 - 12.00 uur

eerste ronde van de workshops

12.00 - 12.30 uur

lunch met Georgische hapjes

12.30 - 13.30 uur

tweede ronde workshops

13.30 -13.45 uur

pauze

13.45 - 15.00 uur

presentatie van de uitkomst van de workshops, gevolgd door plenaire
discussie onder leiding van de dagvoorzitter.

15.00 -15.30 uur

afronding

15.30 uur

einde programma

WORKSHOPS
Workshop 1 ‘Armoede in Nederland en in Europa’:
• inleiding door mevrouw Katelijn van Horebeek van het Vlaams Netwerk van de Vereniging
van Armen;
• oriëntatie op het armoedebeleid in Vlaanderen en het armoedebeleid in Nederland;
• uitwisseling van verschil in visie en methodes in armoedebestrijding tussen beide landen.

Workshop 2 ‘Alleenstaanden in Europa’:
• inleiding door mevrouw Erika Biehn van EAPN Duitsland en de Verein für Allenerziehenden
Mütter und Vätter (VAMV);
• inventarisatie van knelpunten die alleenstaanden ondervinden n.a.v. het huidige
overheidsbeleid;
• formuleren van aandacht punten voor Europees beleid om de situatie te verbeteren.

Workshop 3 ‘Jongeren en armoede’:
• inleiding door mevrouw Inga Pavliaschrili van het Diakonaal-Maatschappelijk
Aktiveringscentrum/
Servicepunt Arme Kant;
• filmpresentatie/uitwisseling van oplossingsgerichte initiatieven om armoede onder jongeren
terug te dringen;
• formuleren van aandachtspunten voor Europees beleid om de situatie te verbeteren.

4

WELKOM EN INTRODUCTIE
Namens het EAPN en het DMA Centrum heet de dagvoorzitter mevrouw Mieke Punt de
aanwezigen welkom op het symposium en introduceert de bijeenkomst als volgt.
De EU heeft het jaar 2010 uitgeroepen tot Europees Jaar van de bestrijding van armoede en
sociale uitsluiting. In de Europese Unie leven 78 miljoen mensen beneden de armoedegrens,
dat is 16% van de bevolking, 19% van de jongeren heeft hiermee te maken. Armoede is
meer dan het hebben van een (te) laag inkomen om te kunnen voorzien in het
levensonderhoud. Onderzoek laat zien dat armoede een complex van achterstanden kan
omvatten die elkaar onderling versterken en een kloof slaan met de rest van de
samenleving. Vaak gaat het om achterstanden in gezondheid, werken, wonen, opleiding,
sociale vaardigheden, politieke deelname of vrijetijdsbesteding.
Armoede is verwant met het begrip sociale uitsluiting. Armoedebeleid is in alle Nederlandse
gemeenten vrijwel identiek, ondanks een redelijke mate van beleidsvrijheid. Men ziet daarbij
werk als ‘het’ middel om uit de armoede te komen. Mensen moeten aan het werk, wanneer
dat niet lukt is er inkomensondersteuning. Voor de leefwereld van de arme zelf is nauwelijks
oog. Ons pleidooi is: een 'rijker' armoedebeleid, gevoed door kennis vanuit 'cliëntgroepen en
maatschappelijke organisaties op het gebied van armoedebestrijding’. Zij adviseren een
actief armoedebeleid, waarbij gemeenten beter luisteren en meer rekening houden met
individuele mogelijkheden en beperkingen en aansluiten op bestaande initiatieven op het
gebied van armoedebestrijding.
Vervolgens geeft zij het woord aan de heer
Jo Bothmer van het Europees Anti Armoede
Netwerk Nederland. Hij spreekt in de eerste
plaats woorden van waardering uit naar de
buitenlandse gasten uit België en Duitsland,
die de barre winterse omstandigheden van
deze dag getrotseerd hebben om met de
Nederlandse organisaties over armoede en
sociale uitsluiting in gesprek te gaan.
Hierna gaat hij in op de doelstelling van het
symposium te weten: kennismaken en leren
van elkaars manier van aanpak en van
daaruit in de werkgroepen minimaal een
aanbeveling en een voorstel te formuleren,
dat de EAPN NL kan meenemen naar, zoals
men dat zegt 'Brussel'.
Met andere woorden: de aanbevelingen uit dit symposium zullen worden ingebracht op
internationaal niveau, met name bij de samenstelling van het nieuwe Nationale Actie Plan
ter bestrijding van armoede en ter bevordering van participatie (NAP’s) 2011-2013 .
Het proces van het Nationaal Actie Plan ontstond in 2000 bij de Lissabon-top van de EU.
Daar maakte men afspraken om naast de reeds bestaande Economische- en de
Financieel/Monetaire Unie, ook een Sociale Unie te bouwen. De NAP's, die elke twee jaar
moeten worden samengesteld, zijn een nieuwe manier van coördinatie. De zogenaamde
OMC, waarbij de Europese Commissie het recht krijgt de nationale plannen te vergelijken
en veranderingsvoorstellen in te brengen moet er voor zorgen dat de EU-lidstaten meer van
elkaar leren en met elkaar overleggen waar het de strijd tegen de snel toenemende
armoede en de sociale uitsluiting betreft.
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EAPN, als Europees netwerk, bouwde daar omheen haar eigen structuur waardoor wij in
staat blijken niet alleen direct bij de nationale samenstelling van het Actieplan een plek te
verwerven, maar als EU-netwerk ook betrokken zijn bij de coördinatie, waar we aan de
Europese Commissie adviezen kunnen en mogen geven.
Dat kun je alleen doen als je de mensen en hun organisaties erbij betrekt. Via speciaal
daarvoor ingerichte Seminars hebben we de afgelopen tien jaar discussies gevoerd die,
samen met vele andere informatiewegen ons advies vorm hebben gegeven.
Wat niet onvermeld mag blijven is dat de tien jaar inmiddels voorbij zijn en dat er Lidstaten
zijn die vinden dat men dit proces nu kan beëindigen.
Binnen de EU treffen we voor dit standpunt voor- en tegenstanders aan. Door de EAPN en
andere EU-netwerken wordt momenteel zwaar gelobbyd om dit proces niet te beëindigen.
Het lijkt er op dat er in ieder geval in 2011 nog een NAPap gaat komen. Mocht dit
onverhoopt toch niet het geval zijn dan zal EAPN NL haar advies toch aan de regering, in
deze het coördinerende ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid sturen.
Daarnaast zullen we onze achterban en belanghebbende organisaties zoals lokale
cliëntenraden vragen om met ons advies aan de slag te gaan op lokaal niveau. Hierdoor
kunnen we extra ondersteuning bieden in de strijd om te voorkomen dat juist de armsten
de lasten van de crisis gaan betalen.

Armoede in Nederland
Arm zijn in Nederland blijft een moeilijk onderwerp, zoals afgelopen week bij de afsluitende
conferentie van het Europees Jaar ter bestrijding van Armoede en Sociale Uitsluiting bleek.
De nieuwe staatssecretaris, de heer Krom, kwam in zijn toespraak dan ook niet verder dan
de vaststelling dat participatie gelijk is aan een betaalde baan en dat dit de enige weg uit de
armoede is. Ook vermeldde hij dat wij een wettelijke minimumloon hebben dat garandeert
dat men een inkomen boven de armoedegrens heeft. Hij vergeet daarbij te vermelden dat
de overheid in mijn perceptie een tegendraads beleid voert.
Aan de ene kant worden bijvoorbeeld tuinders streng controleerd of de daar werkende
buitenlandse werknemers hun minimumloon wel ontvangen en worden werkgevers die dat
niet doen bestraft. Aan de andere kant jaagt de overheid mensen de arbeidsmarkt op voor
betaald werk zoals parttime- postbezorger met een uurtarief dat zwaar onder het
minimumloon ligt. Dat mag want deze mensen zijn zelfstandig ondernemer.
Veel van deze zogenaamde ZZP-ers zijn echter in het kader van de re-integratie gedwongen
deze baan aan te nemen, op straffe van sanctie bij weigering. Van de minder dan € 6,bruto die men per uur krijgt moet men overigens zelf de sociale lasten, belasting,
pensioenopbouw en de verzekering tegen ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid
betalen. Maar je participeert dus niet zeuren!
Het is belangrijk dat we beseffen dat deze mensen de crisis dragen. Een verontrustend
bericht enige weken geleden onderstreept dit. Bekend werd dat meer en meer mensen uit
deze groep de zorgverzekering niet meer betalen.

Wie is er arm?
In de eerste plaats de groep mensen die in de WWB, de arbeidsongeschiktheid of de AOW
op het laagste niveau zit. Dat zijn 308.000 mensen in de bijstand, circa vierhonderd duizend
arbeidsongeschikten en honderdvijfenzeventig duizend Wajongers. Plus ruim een half
miljoen gepensioneerden. Dat maakt samen zo'n 1,4 miljoen mensen.
We zijn er dan echter nog niet. Eind 2007 waren er volgens de cijfers van het Sociaal
Cultureel Planbureau tweehonderd zeventigduizend personen die een betaalde baan hadden
en desondanks arm zijn. Sindsdien is het aantal werkende armen alleen maar gestegen.
Vast staat dat 11% van onze bevolking in armoede leeft, ofwel één op elke negen!
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Kijken we naar de Europese Unie dan geldt hier dat één op de zeven burgers in armoede
leeft. Nederland is dus goed op weg om de EU- standaard te behalen. In een tijd waarin er
geld in overvloed is valt er makkelijker iets af voor de minderbedeelden. Dat geldt ook voor
de minderbedeelden in eigen land. De afgelopen vier jaar kregen de gemeenten in totaal
tachtig miljoen om armoede aan te pakken en twintig miljoen om armoede onder kinderen
te verminderen. Even terzijde arme kinderen bestaan niet. Wel bestaan er kinderen met
arme ouders of met één arme ouder. Deze honderd miljoen zijn eind van december op en
‘Den Haag’ is stil en zwijgzaam. Men laat alleen weten dat er zwaar moet worden bezuinigd.
Dus de kans dat er opnieuw gelden ter beschikking komen is gering. Dat heeft tot gevolg
dat gemeenten het Minimabeleid zullen herbezien en afslanken of zelfs kunnen afschaffen.
Tot slot van mijn betoog wil ik in dit kader één zeer slecht en drie goede voorbeelden
geven.
• De gemeente Dordrecht overweegt om de mensen met een bijstandsuitkering die
volgens de gemeente werk zouden kunnen verrichten, de toegang tot de bijzondere
bijstand af te nemen als ze geen vrijwilligerswerk willen verrichten. ‘Voor wat hoort
wat’ is de achterliggende gedachte. Daarmee openen zij de doos met geluiden uit het
verleden. Twintig jaar geleden hadden we ook een regering die er zo over dacht en
die mensen persoonlijk de schuld gaf van hun situatie. Politici leren blijkbaar niets van
de eigen fouten, van andermans fouten of van de geschiedenis. Werk, werk, werk
geldt voor hen die kunnen werken, voor mensen die men een baan geeft of misschien
beter gezegd, een baan gunt. Het geldt niet voor de mensen die men vergeet, hun
namen blijven achter in de kaartenbakken, zij komen pas weer in beeld als er
bezuinigd moet worden of als er ‘spierballen’ getoond moeten worden.
Het Dortse beleid is hier een voorbeeld van.
• Goed beleid is er gelukkig ook. De dames van de Cliëntenraad Vlaardingen, die hier
zijn kunnen dat beamen. Dankzij een ijzersterk advies van de Cliëntenraad en hun
vasthoudendheid heeft het College van Vlaardingen besloten voor 2011 het
Minima beleid van 2010 te handhaven in 2011 en in goed overleg met de Cliëntenraad
te kijken waar het verantwoord is om te snijden.
• Ook de gemeenten Houten en Schagen hebben een soortgelijk besluit genomen.
Deze drie gemeenten, en hopelijk ook andere gemeenten laten zien hoe het moet.
Bezuinigingen niet onnadenkend inzetten om vermeende luiwammesen aan te pakken, maar
het overleg zoeken en verantwoord omgaan met de overheidstaak.
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DE WORKSHOPS
De deelnemers krijgen de gelegenheid om in de workshop van hun keuze van gedachte te
wisselen over een voor hen aansprekend onderwerp in relatie tot armoede.

‘Armoede Nederland en in Europa’.
Introductie: mevrouw Katelijn van Horebeek van het Vlaams netwerk van
de Vereniging van armen België.
Deelnemers:
De Arme Kant van Zuid-Holland
St. De Katrol
Vlaams netwerk van de Vereniging
van armen België/ Vereniging ’t Hope,
Roeselare
Vereniging ’t Hope , Roeselare
DMA Centrum

- dhr. David van Emde Boas;
- mw. Sandra Pardoel;

- dhr. Daniël Meuleman;
- dhr. Steven De Cuypere;
- mw. Mieke Punt.

Armoede is een zaak die ons allemaal aangaat!
Het Vlaams netwerk van de Vereniging van armen België beoogt groepen van arme mensen
een stem te geven en hen te ondersteunen bij de bestrijding van armoede en preventie van
sociale uitsluiting. Het is een van de onafhankelijke en representatieve nationale netwerken van
vrijwillige organisaties en basisgroepen die actief zijn in de bestrijding van armoede binnen elke
lidstaat van de EU. Doelstelling van het Vlaams netwerk is tevens om de doeltreffendheid van
acties te bevorderen en om voor en met mensen te lobbyen die armoede en sociale uitsluiting
ondervinden. Mevrouw van Horebeek is van mening dat de definitie van ‘armoede’ niet altijd
eenduidig is en breder zou moet worden bezien. Zij pleit voor meer aandacht voor de
ervaringen en de beleving van mensen in armoede. Zo zou er meer ruimte moeten komen hun
‘verhalen’. De rijksoverheid zou bij beleidsvorming deze verhalen als klankbord kunnen
meenemen.
De Belgische organisatie T'Hope is ontstaan uit een partnerschap tussen mensen die dagelijks in
armoede leven en mensen uit de middenklasse die dit leven in armoede een onaanvaardbaar
onrecht vinden. Het delen van de dagelijkse miserie en de confrontatie met uitsluiting op vele
domeinen van het dagelijks leven vormen het vertrekpunt. Machteloosheid en gevoelens van
verontwaardiging treffen velen die met armoede geconfronteerd worden. Maar de oplossingen
liggen niet voor de hand, ondanks vele goede bedoelingen. Alleen de actieve inbreng van
diegenen die armoede zelf ervaren hebben kan leiden tot duurzame en effectieve oplossingen.
Daarom vormt de ‘tandemwerking’, het partnerschap tussen vrijwilligers die in armoede leven en
niet-arme vrijwilligers, de basis van deze organisatie.

Naar aanleiding van vragen over de methode van werken stelt mevrouw van Horebeek dat het
laagdrempelig werken heel belangrijk is. ‘Aanklampend werk’ is de methode van werken bij het
Vlaams netwerk van de vereniging van armen. Dit houdt in direct contact met arme mensen en
(blijven) proberen hen te bereiken. Uitgangspunt is om duurzame contacten te leggen op basis
van respect en wederzijds begrip. Uiteindelijke hulpverlening pas bieden als er om gevraagd
wordt, dus naar behoefte en samen met de mensen zelf de problemen oplossen.
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Het Servicepunt van De Arme Kant van Zuid-Holland is een provinciaal netwerk van
(vrijwilligers) organisaties dat zich inzet voor de bestrijding van armoede en sociale
uitsluiting. Doel is om het onderwerp armoede op de politieke en kerkelijke agenda te
plaatsen. In samenwerking met het DMA Centrum worden thematische bijeenkomsten
en oplossingsgerichte initiatieven ontwikkeld. De aangesloten organisaties van dit
netwerk zijn onder andere voedselbanken, inloophuizen, cliëntenraden, lokale armekant
groepen, zelforganisaties van gehandicapten, vakbonden, ouderenbonden en diaconale
werkgroepen. De signalen, kennis en ervaring van mensen die door armoede getroffen
zijn vormen het uitgangspunt.
Stichting De Katrol heeft een andere insteek bij armoedebestrijding. Zij richten zich op
kinderen uit arme gezinnen en zijn onder meer actief in achterstandswijken in de stad
Rotterdam zoals de wijken Charlois, Delfshaven en Feijenoord. In samenwerking met
scholen bieden ze leerondersteuning aan huis met als doel kansarme kinderen kansrijker
te maken.

Het belang van duurzaamheid en samenwerking
De aanwezigen stellen vast dat het van belang is om als organisaties kansen te creëren,
niet langs elkaar heen te werken en naar vormen van samenwerking te zoeken die elkaars
initiatieven kunnen versterken, ‘tandemwerken’ zoals ze dat in België noemen.
In de praktijk is dit echter geen gemakkelijke opgave.
In het kader van het Belgische voorzitterschap en het Europees Jaar van de bestrijding van
armoede en sociale uitsluiting plaatst de Vlaamse Regering de strijd tegen armoede
bovenaan de agenda. In het actieplan worden alle aspecten van armoede en sociale
uitsluiting aangepakt en wordt een ambitieus beleid gericht op het voorkomen en bestrijden
van armoede en sociale uitsluiting - uitgetekend.
Dit Vlaamse voorbeeld is de moeite waard om te volgen.
Uiteindelijk kunnen we van elkaar leren!
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‘Alleenstaanden in Europa’.
Introductie: mevrouw Erika Biehn van de Verein für Alleinerziehende Mütter und
Vätter Nord-Rhein Westfalen (VAMV) – Duitsland
(Vereniging voor alleenopvoedende moeders en vaders).
Deelnemers:
Armoedepact Delft
Bijstandswinkel Alphen a/d Rijn
Cliëntenraad Sociale Zekerheid Vlaardingen
EAPN Nederland
Clientenraden UWV
FNV Onderwijs/Haags Sociaal Beraad
FNV Bouw Rotterdam
Haga Ziekenhuis Den Haag
RDS Utrechtse Heuvelrug
Startbaan Detacheringen Den Haag
Startbaan Detacheringen Den Haag

- dhr. Lodewijk Boelen;
- dhr. Jacob Wesselse;
- mw. Marian van Linschoten;
- dhr. Jo Bothmer;
- dhr. Alwin van Bussel;
- mw. Yvonne Louise Beyerling;
- dhr. Kor de Krom;
- mw. Feresteh Van Kessel;
- dhr. Rene van Kessel;
- mw. Natalie van Houwelingen;
- mw. Esther van den Berg.

Mevrouw Biehn schetst eerst de doelstelling van de Verein für Alleinerziehende Mütter und
Vätter Nord-Rhein Westfalen (VAMV) en vervolgens de situatie van de alleenstaande ouders
in de Bondsrepubliek Duitsland.
De VAMV zet zich in voor de belangen van de alleenstaande ouder, zij hebben specifieke
ondersteuning nodig. Het is voor hen bijvoorbeeld noodzakelijk dat er vanuit de overheid
randvoorwaarden geformuleerd worden waardoor de samenhang tussen de opvoeding van
de kinderen beter gecombineerd kan worden met een plek op de arbeidsmarkt. Dit houdt
onder meer in voldoende kinderopvangmogelijkheden en voldoende part-time banen, dan
wel de mogelijkheden om flexibel te werken.
In 2007 waren er 2,6 miljoen alleenstaande ouders, waarvan 60% met kinderen onder de
18 jaar. Dit is 18% van alle gezinnen, een toename van 8% ten opzichte van 1975, toen het
percentage 10% van alle gezinnen was. Van de alleenstaande ouders is 90% vrouw en 10%
man. Het percentage alleenstaande ouders dat een uitkering ontvangst is 41%, tegenover
8% van de volledige gezinnen met kinderen.

Opleidingsniveau en inkomen
Er is geen wezenlijk verschil tussen het opleidingsniveau van de alleenstaande ouder en de
rest van de bevolking. Een universitaire opleiding heeft 11%, nauwelijks minder dan de
moeders uit een gezin met een partner, dit percentage bedraagt 13%.
Van de totale bevolking heeft 23% heeft een beroepsopleiding met diploma. Voor de
moeders uit een gezin met twee partners is dit percentage 21%.
Voor jongeren is de toegang tot scholing de bepalende factor voor hun kansen voor de toekomst.
Het aantal kinderen, met ouders zonder een diploma, nam sinds 1980 gestaag toe.
De economische situatie van de alleenstaande ouders:
• de financiële situatie is doorgaans beduidend slechter in vergelijking met gezinnen
met twee partners en kinderen;
• de alleenstaande mannelijke ouders staat er financieel gezien beter voor, omdat ze
een hoger loon krijgen dan vrouwen. Vrouwen hebben het laagste gezinsinkomen
zowel de alleenstaanden als de alleenstaande ouders;
• voor weduwen geldt dat ze afhankelijk zijn van de WWB;
• het armoederisico bij alleenstaande ouders is zeer hoog.
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Het grootste risico op armoede in Duitsland loopt de alleenstaande vrouw, zonder partner,
met jonge kinderen: 40% van de alleenstaande moeders leeft van Hertz IV (WWB). De
groep neemt toe. Uit empirisch onderzoek is o.a. gebleken dat het alleenstaand ouderschap
niet vanzelfsprekend een problematische inkomenssituatie met zich meebrengt. Toch is dit
vaak wel het geval. Dit houdt verband met precaire arbeidsomstandigheden.
Het percentage alleenstaande moeders in deze doelgroep dat een betaalde baan heeft is
even hoog als het deel binnen de groep gezinnen met twee partners en kinderen.
De vrouwelijke alleenstaande ouder werkt vaker voltijds dan de moeder in een gezin met
een partner. De leeftijd van de kinderen en de opvangmogelijkheden bepalen de deelname
aan de arbeidsmarkt. Alleenstaande ouders hebben een hoge motivatie om zelfstandig/
onafhankelijk te zijn. Dit ondanks de zware belasting om werk en gezin goed te kunnen
combineren, want naast de betaalde baan vergen de opvoeding en zorg voor de kinderen
en het huishouden de nodige tijd en aandacht net als de contacten met familie en vrienden.
Tijd voor ontspanning is er nauwelijks.

Het traditionele ‘Familie-onderhouds-model ‘ krijgt een wederopleving.
Op het moment dat men de WW-rechten en de WWB-rechten op een hoop gooide (Hratz
IV, AGE) verloor de vrouw binnen een samenlevingsmodel haar zelfstandige rechten.
Samenwonenden, mensen die niet getrouwd zijn of partners die een samenlevingscontract
hebben krijgen een afwijzing wanneer zij een individuele aanvraag indienen voor een
uitkering en moeten of leven van wat de ander verdient of naar de rechter stappen en
procederen.
De alleenstaande ouder in de bijstand – een heterogene groep:
• vrouwen die vanwege een te laag inkomen een bijbetaling uit de WWB krijgen;
• vrouwen zonder betaalde baan, die WWB ontvangen.
In februari 2008 kregen 1.286.000 alleenstaande ouders een bijbetaling uit de WWB.
Door de invoering van een nieuwe bijstandswet is de kinderopvang belangrijker en
dringender geworden. De druk op vrouwen met kinderen vanaf drie jaar om gebruik te
maken van kinderopvang wordt opgevoerd. Voor vrouwen met schoolgaande kinderen, met
name de alleenstaande ouders geldt dat de problemen waarmee ze te kampen hebben vaak
toenemen als ze betaald werk verrichten. Alleenstaande moeders werken vaak in slecht
betaalde deeltijdbanen. Hebben ze geen betaald werk dan zijn ze vaak langdurig werkloos.
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Kinderen opvoeden kost tijd. De arbeidsmarkt verlangt flexibiliteit. Dit gaat vaak niet samen.
Positief is dat het percentage vrouwen binnen de groep werkenden toeneemt.
Met 47,1% omvatten de vrouwen bijna de helft van alle werknemers. Opvallend is echter
dat het bij dit hoge percentage veelal gaat om de zogenaamde ‘Mini-jobs’. Dit zijn banen
van 40 uur per week, waarvoor men aan het eind van de maand netto 400 Euro ontvangt.
In maart 2006 hadden 6,5 miljoen personen in Duitsland een ‘Mini-job’, waarvan bijna twee
derde vrouwen. Systematisch worden banen afgebouwd en vervangen door deze ‘Mini-jobs’,
die geen leefbaar inkomen bieden.
Deze ‘Mini-jobs’ gaan (zeker voor vrouwen) steeds vaker gelden als een tweede inkomen.
Een ‘Mini-job’ voorziet niet in pensioenopbouw. De sociale lasten die werkgevers eventueel
afdragen hebben alleen dan nut als de ‘Mini-job’ tot een fatsoenlijke baan leidt. Dat is
echter niet het geval. Onderzoek laat zien dat de toename van werkgelegenheid bijna
uitsluitend uit de ‘stille reserve’ (de niet werkende partners) komt en dat de werkloosheid
niet verminderd wordt, ondanks de toename van het aantal ‘Mini-jobs’.
Voor vrouwen geldt dat het buitengewoon moeilijk is de werkloosheid te beëindigen door
terugkeer op de arbeidsmarkt. Van de vrouwen die in 2005 de werkloosheid beëindigden
deed slechts een derde dat door te re-integreren. Voor mannen ligt het percentage op
50%. De gemiddelde duur van de werkloosheid (gemeten in 2005) was voor vrouwen 42
weken en voor mannen 38 weken.
Door de VAMV gewenste verbeteringen en maatregelen:
• financiën
WWB- regelingen, kindergeld, alimentatie, bijbetaling bij
deeltijd, minimumloon
•

werk

gezinsvriendelijke arbeidsomstandigheden / werktijdmodellen

•

kinderopvang

afdoende, kwalitatief hoogwaardige en kostenvrije dagopvang,
meer scholen met BSO, vakantieopvang

•

opleiding

toegang tot opleidingen en scholing voor vrouwen met een
meer deeltijdopleidingen

•

sociale zekerheid

een uitgebreid en samenhangend netwerk op het gebied van
van sociale en juridische zaken en gezondheidszorg. Inclusief
lotgenotencontact voor alleenstaande ouders, in samenhang
met wijk-kinderopvang

•

huisvesting

verhoging van de huursubsidie, renovatie van woningen in
Achterstandswijken, het creëren van betaalbare huurhuizen
in buurten waar kinderen kunnen spelen en opgroeien en
‘Generatie-omvattende-huurhuizen’ (in Duitsland wonen vaak
grootouders, ouders en kinderen in een huis, met
verschillende verdiepingen/appartementen)

•

gezondheid

afschaffing van de eigen bijdrage. Recht op een moeder-kindkuur per 2 jaar, voor kinderen tot 18 jaar. Recht op 20
doorbetaalde verlofdagen voor verzorging bij ziekte per jaar
bij mantelzorgers /ouder. Inrichtingen voor ziekteopvang voor
zieke kinderen, plus voor kinderen als de alleenstaande ouder
ziek is of in het ziekenhuis terecht komt.
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Tot slot geeft mevrouw Biehn nog uitleg over de ‘1 Euro Jobs’.
Duitsland kent baantjes waarvoor men 1,25 tot 2,- Euro per uur krijgt. Dat zijn baantjes die
mensen in een WWB-uitkering moeten aannemen om op die manier het contact met de
arbeidsmarkt te onderhouden en wie weet een baan te krijgen.
Mensen nemen de banen omdat ze een deel van dit geld mogen houden, naast de uitkering,
waardoor ze iets meer armslag hebben.

Armoede is meer dan alleen financiële armoede, maar voor een kind van 13 jaar
ontvangt een bijstandsgerechtigde per dag een bij wet vastgestelde bedrag van
2,71 Euro voor ontbijt, lunch en avondeten.
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‘Jongeren en armoede’.
Introductie door mevrouw Inga Pavliaschrili van het Servicepunt De Arme Kant
van Zuid-Holland.
Deelnemers:
DMA Centrum
Cliëntenraad Sociale Zekerheid Vlaardingen
FNV Bondgenoten
St. Katrol
Partij van de Arbeid

- mw. Anouska Bharatsingh;
- mw. Marjo van Vliet;
- dhr. Hans Woudstra;
- mw. Janneke Ariaans;
- dhr. Johan Brinkman.

Inga Pavliaschrili presenteert een filmfragment van een jongerendemonstratie die najaar
2010 plaatsvond bij het Europarlement te Brussel. Ondanks het ontbreken van de beelden,
door een technische storing, liet de inhoud van de film aan duidelijkheid niets te wensen
over. Het ging om een actie waarbij jongeren uit verschillende landen in Europa hun zorgen
en boosheid onder de aandacht brachten van Europarlementariërs. Zij pleitten daarbij voor
meer en betere kansen voor jongeren, met name op het gebied van scholing en
werkgelegenheid. Opgemerkt wordt dat er een onderscheid gemaakt kan worden tussen
financiële armoede, geestelijke armoede en sociaal en maatschappelijk isolement.
De gesprekken in de workshop worden toegespitst op het voorkomen van sociaal isolement
en de toekomstperspectieven voor jongeren.
De heer Johan Brinkman van de Partij van de Arbeid informeert de aanwezigen over de
situatie van jongeren in Rotterdam, een stad met een hoog percentage armen. De
negatieve effecten van armoede zijn goed merkbaar in een aantal Rotterdamse wijken, met
name in de wijk Feijenoord. Er wonen veel gezinnen met een inkomen op of onder de
armoedegrens. Dit heeft een negatieve invloed op het wijkklimaat en op de kansen voor de
kinderen die in deze wijk wonen. Armoede heeft ook te maken met vooroordelen, er is
sprake van een negatieve beeldvorming ten aanzien van deze arme wijken.
De wijkbewoners vinden dat de overheid geen goed beleid voert en veel te weinig doet.
Om de situatie in de wijk te verbeteren zetten bewoners en maatschappelijke organisaties
zich in voor positieve veranderingen in hun wijk, buiten de politiek om.
De aanwezigen zijn benieuwd naar de mogelijkheden en activiteiten die de bewoners van de
wijk Feijenoord inzetten om armoede te kunnen bestrijden. Succesvolle ideeën die genoemd
worden zijn: initiatieven voor jongeren die hen de mogelijkheid bieden om deel te nemen
aan creatieve bezigheden en/of sportactiviteiten. Hierdoor kunnen ze zich ontplooien,
krijgen dagstructuur en kunnen sociale vaardigheden aanleren.
Een andere mogelijkheid is om via een spelvorm over te brengen hoe belangrijk het is om te
studeren, of hoe je met geld om kunt gaan. Kort gezegd men wil een stabiele basis te
creëren.
Een bekend voorbeeld dat ter sprake komt is het omgaan van jongeren met merkkleding, ze
willen er allemaal bijhoren! Hoe ga je daar mee om? Een mogelijkheid is om kinderen te
leren dat je beter één kledingstuk(bijvoorbeeld broek, trui of schoenen) van een bepaald
merk kunt aanschaffen en dat combineert met andere kleding stukken die minder prijzig
zijn. Ouders horen een goed voorbeeld te geven.
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Stichting De Katrol is ook actief in de genoemde wijken in Rotterdam. Zij zetten zich in voor
jongeren in de leeftijd van het basisonderwijs. In veel allochtone gezinnen wordt de
Nederlandse taal thuis niet gesproken. Hierdoor krijgen deze kinderen een leerachterstand
en kunnen in een sociaal isolement raken. Door steun bij het leren van de Nederlandse taal
wil De Katrol dit voorkomen. Studenten (HBO/Universiteit) gaan bij gezinnen langs om extra
huiswerkbegeleiding te geven. Zij proberen dit dusdanig te doen dat het hele gezin daarbij
betrokken raakt en er baat bij heeft. Ze willen een waardevolle en structurele voorziening
zijn in achterstandswijken.

Jongeren, werk en sociale zekerheid
De Cliëntenraad Vlaardingen zet zich actief in voor belangenbehartiging van cliënten van de
sociale dienst, uitkeringsgerechtigden en minima. Onlangs hebben zij een succes geboekt
met betrekking tot het gemeentelijk minimabeleid. Bij de inleiding van de heer Bothmer
kwam dit al ter sprake. Mevrouw van Vliet geeft nog een korte toelichting op de werkwijze
en de aandachtspunten. Ten aanzien van ondersteuning van jongeren denken zij aan de
inzet van senioren, deze kunnen jongeren behulpzaam kunnen zijn op velerlei gebied.
Armoede in gezinnen maakt jongeren kansarm. Informatie en voorlichting over rechten en
plichten is heel belangrijk en moet worden blijven gegeven.
Bij gemeenten blijft nog (te) vaak geld liggen dat bedoeld is voor mensen met een (te)
smalle beurs. Mensen moeten gestimuleerd worden om van hun recht gebruik te maken.
De heer Woudstra van FNV-Bondgenoten heeft de ervaring dat mensen ‘Armoede moe’ zijn.
Hierdoor verlaten jongeren vaak voortijdig de school om te gaan verdienen. Geldgebrek kan
veel beperkingen met zich meebrengen in het sociale leven. Voorbeelden zijn: het niet
kunnen deelnemen aan schoolreisjes, sport, of culturele activiteiten.
De Nederlandse overheid is bezig met een gericht jeugdbeleid waarin men scholing voor
jongeren stimuleert en controleert. Een nieuwe wet in dit kader is de Wet WIJ (werk,
inkomen en jongeren). De ‘jeugd’ die bewust van school weg blijft wordt gedwongen aan
het werk te gaan. Ook tienermoeders krijgen speciale aandacht.
Volgens de aanwezigen zou een cultuurpas voor jongeren een oplossing kunnen zijn
hierdoor kunnen zij participeren op veel terreinen.
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AANBEVELINGEN UIT DE WORKSCHOPS
Dagvoorzitter Mieke Punt besluit de bijeenkomst met de volgende woorden.
Veel Europeanen kunnen niet voorzien in hun basisbehoeften door een gebrek aan inkomen.
Tijdens dit symposium spraken vertegenwoordigers van verschillende organisaties en afkomstig
uit de landen België, Duitsland en Nederland over dit probleem. Zij hebben zich in de afgelopen
jaren persoonlijk ingezet op verschillende facetten van armoedebestrijding, en de toenemende
tweedeling tussen arm en rijk onder de aandacht gebracht van politiek en samenleving.
In samenspraak met ‘de armen’ zelf is de strijd aangegaan tegen armoede en sociale uitsluiting.
De zorgen en behoeften van deze mensen zijn vandaag intensief besproken in drie thematische
workshops. Ook zijn oplossingsgerichte mogelijkheden aangedragen en werden effectieve
bestaande initiatieven, gericht op het terugdringen van armoede en sociaal isolement, toegelicht.
Vervolgens geeft zij het woord aan de workshopleiders die beknopt weergeven wat is besproken,
gevolgd door aanbevelingen op het gebied van Europees beleid.

Workshop 1 ‘Armoede in Nederland en in Europa’ , mevrouw Katelijn van Horebeek.
De deelnemers van deze workshop benadrukken dat armoede meer is dan een financieel
probleem. Onderwerp van gesprek vormde het overheidsbeleid in België en in Nederland en
methoden van armoedebestrijding door hulpverleningsorganisaties. Men is van mening dat
een methodische aanpak die aansluit bij de behoefte van de arme zelf de beste invalshoek
is. België is de voorloper van de vereniging van armen. In tegenstelling tot het Nederlandse
overheidsbeleid wordt binnen het Belgische armoedebeleid meer rekening gehouden met
de beleving en ervaring van de betrokkenen zelf. Aanbevelingen en conclusies:
• stimuleer betrokkenheid van maatschappelijke organisaties en actief burgerschap.
Wederzijds contact en hulp in de wijk moet gestimuleerd worden op voorwaarde dat het
geen ‘bemoeizorg’ wordt en er gewerkt wordt vanuit de behoeften van de armen zelf;
• meer afstemming en samenwerking binnen Europa. Het beleid binnen de Europese landen
kan versterkt worden als men in relatie tot de bestrijding van armoede en sociaal
isolement effectieve initiatieven met elkaar deelt. Uiteindelijk kunnen we van elkaar leren!;
• inspraak van mensen met een laag inkomen in het armoedebeleid. Binnen de
vormgeving van het overheidsbeleid moet meer aandacht geschonken worden aan de
ervaringen van mensen die langdurig in een armoedesituatie leven. Door hen serieus te
nemen kunnen knelpunten en misstanden in maatschappelijke dienstverlening worden
gesignaleerd en teruggedrongen. Naast onderzoeksresultaten zou de overheid bij
beleids-evaluatie deze verhalen een klankbordfunctie kunnen toekennen.

Workshop 2 ‘Alleenstaanden in Europa’, mevrouw Erika Biehn.
Onder leiding van mevrouw Biehn werd duidelijk dat het in Duitsland toch heel anders
(lees slechter) gesteld is met de Sociale Zekerheid dan in Nederland. Door opeenstapeling
van mogelijkheden lijkt het of de ‘alleenstaande’ daar rijk is. Wetenschappelijk onderzoek
geeft aan dat eenoudergezinnen een groter risico lopen om in armoede te raken. Het
gebrek aan financiële middelen verhoogt het risico op sociaal isolement en wordt de
toegang tot onderwijs en cultuur beperkt. Vaak worden deze gezinnen ook bedreigd met
verhoogde stress en overbelasting. Aanbevelingen en conclusies:
• meer aandacht in het overheidsbeleid voor de situatie van alleenstaanden.
Beleidsmakers houden onvoldoende rekening met hun situatie. Daarnaast is er
behoefte aan overheidsmaatregelen die de combinatie van werk, opvoeding en
kinderopvang voor eenoudergezinnen vergemakkelijken;
• oprichting van een solidariteitsfonds;
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•

terugdringen van sociaal isolement bij jongeren . Door het gratis ter beschikking stellen
van een Cultuurpas voor alle jongeren van 6 tot 18 jaar. Deze pas biedt gratis toegang

tot bibliotheek, zwemmen, verenigingen.
Algemene opmerking:
een positief voorbeeld van een Nederlands preventieproject dat navolging verdient is het
‘Isolatieproject’ uit Haarlem. Doel van dit gemeentelijk initiatief is om woningen van de
minima beter te isoleren b.v. door kieren te dichten en klein onderhoud te verrichten.

Workshop 3 ‘Jongeren en Armoede’, mevrouw Inga Pavliaschrili.
Geldgebrek bij gezinnen kan leiden tot onvoldoende maatschappelijke participatie en sociale
uitsluiting bij kinderen en jongeren. Het meedoen aan sport, culturele activiteiten en ontspanning
wordt als onontbeerlijk gezien voor een evenwichtige ontwikkeling als basis voor de toekomst van
het kind. De workshopleden constateren dat armoede zich op verschillende terreinen kan
manifesteren: financieel, geestelijke en maatschappelijk. Er zijn effectieve projecten en
initiatieven die jongeren kansrijker maken en sociaal isolement doorbreken. Aanbevelingen:
• praktische en laagdrempelige benadering van jongeren via het onderwijs. Scholen
kunnen een belangrijke rol vervullen bij de bestrijding van sociaal isolement en het
stimuleren van maatschappelijke participatie van jongeren. Onder andere via
structurele lessen in creativiteit, cultuur en sport op basisscholen;
• preventie en het stimuleren van participatie door voorlichting op scholen. Via
lesprogramma’s zou meer aandacht gegeven kunnen worden aan actuele
maatschappelijke onderwerpen die jongeren raken zoals: geld en schulden,
computer- en internetgebruik;
• geef jongeren een stem. Betrek in het Europees beleid de ervaringen van jongeren.
Algemene opmerking:
Het niet gebruik van extra inkomens voorzieningen in Nederland wordt pijnlijk zichtbaar
doordat in de pot Bijzondere Bijstand van veel gemeenten jaarlijks geld over blijft. Dit kan
voorkomen worden door een begrijpelijke en laagdrempelige voorlichting over de
mogelijkheden en vereenvoudiging van procedures.
Ter afsluiting bedankt de dagvoorzitter de aanwezigen voor hun inbreng, deskundigheid en
enthousiasme. Zij benadrukt dat het verslag van het symposium zal worden gepresenteerd
bij gesprekken op internationaal niveau en dat de aanbevelingen worden ingebracht bij de
samenstelling van het nieuwe Nationale Actie Plan ter bestrijding van armoede en ter
bevordering van participatie (NAP’s) 2011-2013. Daarnaast wijst zij er op dat het Europese
jaarthema in 2011 in het teken zal staat van het vrijwilligerswerk. Een onderwerp waarop de
aanwezige vrijwilligersorganisaties zeker kunnen aansluiten.
Hierna verrast de heer Bothmer alle deelnemers met een grote doos chocolade en wordt het
symposium afgerond.
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DEEELNEMENDE ORGANISATIES
Armoedepact Delft

- dhr. L. Boelen

Belgisch Netwerk
Armoedebestrijding, Brussel

- mw. K. van Horebeek

Belgisch Netwerk
Armoedebestrijding, Brussel/
’t Hope, Roeselare

- dhr. D. Meuleman

St. de Bijstandswinkel, Alphen a/d Rijn
Clientenraden UWV, Gouda

- dhr. J. Weselse
- dhr. A.van Bussel

Clientenraad Vlaardingen

- mw. M. van Linschoten

Clientenraad Vlaardingen

- mw. M. van Vliet

DMA Centrum, Den Haag

- mw. M. Punt

DMA Centrum, Den Haag
- mw. A. Bharatsingh
European Anti Poverty Network Netherlands
(EAPN), Driebergen Rijsenburg
- dhr. J. Bothmer
European Anti Poverty Network Duitsland/
Verein Für Alleinerziehende Mütter und Vätter
Nord-Rhein Westfalen (VAMV), Lippstadt - mw.E. Biehn
FNV Onderwijs/Haags
Sociaal Beraad, den Haag

- mw. Y.L. Beyerling

FNV Bondgenoten, Den Haag

- dhr. H. Woudstra

FNV Bouw, Rotterdam

- dhr. C.J. de Krom

Haga Ziekenhuis, Den Haag

- mw. F. van Kessel

’t Hope, Roeselare

- dhr. S. De Cuypere

St. Katrol, Rotterdam

- mw. J. Ariaans

St. Katrol, Rotterdam

- mw. S. Pardoel

Partij van de Arbeid gemeente Rotterdam - dhr. J.Brinkman
RSD Utrechtse Heuvelrug

- dhr. R. van Kessel

Servicepunt De Arme Kant van Zuid-Holland

- dhr. D. van Emde Boas

Servicepunt De Arme Kant van Zuid-Holland

- mw. I. Pavliaschrili

Startbaan Detacheringen Den Haag

- mw. N. van Houwelingen

Startbaan Detacheringen Den Haag

- mw. E. v.d. Berg
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