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Voorbeeld
Dagvoorzitter Kees Posthumus (journalist, theatermaker en verhalenverteller) schetst de deelnemers een portret van de vader van een oudcollega: rode Ype van Oosterend.
‘Ype was turfschipper, samen met zijn broer. Het was geen vetpot en
ook om zich heen zag Ype veel armoede. Hij werd getroffen door het
socialisme, werd socialist, maar bleef ook actief in zijn hervormde kerk
– ook al vond zijn broer die combi geen goed idee: ze raakten er klanten
door kwijt.
Ype is ons voorbeeld: toen al combineerde hij FNV en CSC. Ik sta op
zijn schouders, progressief en kerkelijk betrokken, en ik dank hem voor
zijn dappere keuze.’
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OPENING

Historisch
Kitty Jong

Deze conferentie mogen we gerust een historische gebeurtenis
noemen: de eerste samenwerking tussen het Christelijk-Sociaal
Congres en de FNV. Mooi dat die in het teken van een menswaardige
samenleving zonder armoede staat.

De FNV ontstond in 1981, uit een fusie van de socialistische en de
katholieke vakbond. Basiswaarden waren en zijn gelijkheid, vrijheid,
rechtvaardigheid en solidariteit. Armoede is in strijd met elk van deze
waarden en hoort dus niet thuis in een menswaardige samenleving.
Ieder mens heeft recht op een gelijkwaardige behandeling. Wanneer je
mensen die afhankelijk zijn van de bijstand beschouwt als potentiële
criminelen en fraudeurs is dat allesbehalve een gelijkwaardige
behandeling, zeker niet wanneer je bedenkt dat fraude in het
bedrijfsleven vaak met een schikking wordt afgedaan. Schrijnende
klassenjustitie!
‘En wat is nou die vrijheid, zonder geld, zonder baan?’ zong Klein
Orkest in ‘Over de muur’. Ja, het gaat goed met de economie, maar
een miljoen mensen leeft onder de armoedegrens. Aan de top stijgen
de lonen, terwijl pensioenen en uitkeringen netto dalen. Is onze
samenleving nog wel op solidariteit gestoeld?
In een menswaardige samenleving heeft iedereen een dak boven het
hoofd en brood op de plank, én het gevoel mee te kunnen doen.
Natuurlijk is armoede in Nederland anders dan armoede in Jemen,
maar laten we het niet wegrelativeren. Met een hongergevoel naar
school, ook ’s winters op slippers en zonder jas, vroeg naar bed om
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“Laat deze conferentie
de start zijn van een
mooie samenwerking”

energie te besparen, afhankelijk zijn van de voedselbank en drie
banen hebben en desondanks angst de huur niet te kunnen betalen
– dat is armoede in Nederland.
Erbij horen, solidariteit en rechtvaardigheid, het zijn ook kernwaarden
in het christelijk-sociaal denken. Laat deze conferentie de start zijn
van een mooie samenwerking.
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DE ERVARINGEN

Rotterdam – van arm naar warm
Dick Couvée

Ik wil u, met Marian en Bea, het verhaal vertellen van de armoede
in Rotterdam, maar ook vertellen hoe we er samen proberen uit
te klimmen. Op weg naar een andere manier van samenleven, die
economische en sociale kloven dicht en zorgt voor resocialisatie in
plaats van desocialisatie. Want dat doet armoede: mensen het gevoel
geven dat ze er niet meer bij horen. Het kernwoord is warm.

Arm Rotterdam
In Nederland groeit de kloof tussen rijk en arm. Hebzucht aan de
bovenkant staat tegenover verarming en vereenzaming aan de
onderkant. Dat is desastreus voor ons allemaal, maar vooral voor
mensen zonder geld en toekomst.
Rotterdam is een prachtige stad, volgens Lonely planet ‘the place
to be’ – maar voor veel Rotterdammers nie’… Want Rotterdam is de
armste stad van Nederland. 15,4% leeft er onder de armoedegrens.
1 op de 4 kinderen groeit op in armoede. Meer dan 100.000 mensen
hebben hoge schulden, ruim een kwart niet meer aflosbaar. In
de periode 2015-2017 kwamen 34% meer jongeren op straat te
leven. Tot 2018 was het ‘armoedebeleid’ vooral gericht op kansrijke
Rotterdammers…
Armoede is meer dan te weinig geld hebben
Arm zijn is ook: niet mee kunnen doen. Dat isolement maakt mensen
minder weerbaar, ziek en depressief. Dat vormt een bedreiging voor
de cohesie in de stad. Wat maakt ons weer tot een samenleving en
hoe kan de economie daaraan bijdragen? Hoe komen we van een
arm Rotterdam naar een warm Rotterdam? En hoe kunnen we dat
verbreden naar heel Nederland?
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“Zelfredzaamheid?
Eigen schuld?
De groeten!”
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DE ERVARINGEN

Bouwprincipes
Na WOII werkte Rotterdam aan de wederopbouw. Dat is nu opnieuw
nodig. In de Pauluskerk willen we de uitgeslotenen hun menselijkheid
en waardigheid teruggeven, doffe ogen weer laten glanzen. Daarbij
laten we ons leiden door vier principes:
• Onvoorwaardelijkheid – we werken zonder aanzien des persoons
• Inclusiviteit – iedereen telt mee, ieders kwaliteiten zijn nodig,
God heeft elk mens geschapen, wie zijn wij dan om mensen in
hun bestaan te ontkennen?
• Pluraliteit – ieder mens is uniek, verschillen vormen een kracht,
de mal van de ‘normale hardwerkende Nederlander’ doet velen
tekort
• ‘Leven alsof niet’ – wat uit Paulus’ brief aan de Korintiërs komt
en wil zeggen ‘alsof systemen niet bestaan’. De kerk wil mensen
zelf aan bod laten komen en hen uitnodigen zelf te bouwen, aan
zichzelf en aan anderen.

Warm Rotterdam
Vanuit de Pauluskerk zijn we gestart met de beweging Warm
Rotterdam. We willen mensen weer zelf aan het roer helpen. Ze
moeten het gevoel krijgen: als ik het een tijdje niet red, word ik niet
aan mijn lot overgelaten.
Ik ben niet naïef, het is lastig, maar ik wil weg van ‘je hebt het aan
jezelf te wijten’, weg van de ‘zelfredzaamheid’. De stad is pas echt
stad wanneer iedereen er deel van kan uitmaken. Dat is niet zweverig,
we willen reëel en praktisch werken aan de volgende doelen:
•	
Bewustwording – Armoede bestaat, ook in een rijk land als
Nederland!
• Stel je voor – Hoe ziet een warme stad er concreet uit?
• Schulden – We maken een einde aan de ‘incasso-industrie’ die
winst maakt op schulden, en aan de perverse praktijk van boete
op boete. Terug naar schuldhulpverlening met een menselijk
gezicht!
• Gegarandeerd inkomen – Na overleg met de gemeente zijn
mensen van 62 jaar en ouder ontheven van sollicitatieplicht,
zodat ze beschikbaar komen voor zinvol vrijwilligerswerk dat de
stad ten goede komt.
•	
Zinvolle arbeid voor mensen met afstand tot arbeidsmarkt – in
samenwerking met sociale ondernemers.
• 
Het gevoel van machteloosheid doorbreken – laat mensen
vertellen welke hobbels en drempels ze tegenkomen.
Op 17 oktober was het Wereldarmoede-dag. Met de wethouder
Armoede- en Schuldenbestrijding en 500 mensen hebben we in
de Pauluskerk tientallen initiatieven omarmd. Nu is het zaak al
die energie en goede wil en creativiteit te richten op resultaten en
oplossingen. Als dat lukt, zal Rotterdam veranderen van een arme in
een warme stad.
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Middagvoorzitter Kees Posthumus ging in gesprek met twee vrouwen
die betrokken zijn bij het werk in de Pauluskerk, Bea van Raemdonck
en Marian Stompedissel. Enkele opmerkelijke uitspraken:

“

B:	De Pauluskerk is mijn tweede huis, ik kom er drie dagen per week.
Ik kan niet meer zonder, ik ben er happy, help er mensen en voel
me sterk. Dat ben ik daar geworden.
M:	Toen ik eindelijk van m’n schulden af was, was ik zó blij. Ik stond
te dansen op de stoep van de sociale dienst.
B:	Ik ben al jaren actief tegen armoede. Ook toen ik nog een goed
inkomen had, maar nu intensiever. Vroeger dacht ik: Daar zijn uitkeringen voor. Tot ik alleenstaande moeder werd. Ik heb een half jaar
moeten bedelen om een uitkering. Ik had er de kracht voor, want
ik had twee kinderen. En ik was maatschappelijk werkster geweest,
dat was m’n geluk. Voor schaamte had ik geen tijd, ik moest overleven.
M:	Ik had geen verstand van financiële zaken, dat regelde mijn man
altijd. We hadden het goed. Na zijn dood raakte ik in de schulden.
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Huurschuld, ziekenfondsschuld, GEB afgesneden. Zat ik in de
winter in de kou met alleen een kaarsje. Je kunt niet douchen,
geen thee en koffie maken, niet koken. Ik at alleen brood, en kouwe soep. Ik heb me eruit gevochten. Op € 50 per week en met de
hulp en de steun van de mensen van de Pauluskerk. Ik ben sjaals
gaan breien en verkopen. Het geld was half voor de kerk, half voor
mijn boodschapjes.
B:	Toen ik bekomen was van het overleven, ben ik met mensen kerstkaarten gaan maken. We geven ze aan de voedselbank, in een
envelop met een postzegel erop. Een jongen zei: ‘Hé mevrouw,
bedankt hè, ik heb voor het eerst in vijf jaar m’n moeder een kaart
gestuurd.’ En we regelen cadeautjes zodat opa’s en oma’s die zich
schamen om met lege handen aan te komen, toch warm kerst
kunnen vieren met hun kinderen en kleinkinderen.
	Mensen, onderschat het niet. Er komen veel tegengestelde berichten in het nieuws. Dat er minder armoede zou zijn. Nou, er is
een vierde gaarkeuken geopend op Zuid. Ik houd € 15 over. En
dan ben ik nog aardig bijdehand. Mensen hebben geen buffers.
Overleven wordt steeds moeilijker. Dat geeft stress, mensen kijken
niet meer op hun rekening…

”
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DE FEITEN

Morele plicht
Ad Bergwerff

Ik wil u een kort maar krachtig verhaal uit het hart vertellen over wat
je kunt doen wanneer je werknemers arm zijn, zelfs schulden hebben.

In 2017 bracht een SER-commissie het advies Opgroeien zonder
armoede uit. De inhoud ervan blijft me achtervolgen. Armoede lijkt
een onoplosbaar probleem, alle maatregelen ten spijt. Zo’n 350.000
kinderen ondervinden er de gevolgen van. Dat zijn getallen die je
voorstellingsvermogen te boven gaan. En ja, de nood is het hoogst in
achterstandswijken, maar ik schrok ervan dat het ook voorkomt in mijn
eigen woonomgeving, een welvarend dorp ten zuiden van Rotterdam.
Op 5000 gezinnen zijn er 40 aangewezen op voedselbank. Die
kinderen kunnen niet sporten, niet naar feestjes, niet op schoolreisje
– er is altijd gedoe met geld.

“Sommigen schamen zich
kapot dat de baas het
weet, anderen zijn
de schaamte voorbij”
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Nog nooit kreeg een SER-advies zoveel aandacht. Bij de presentatie
ervan in Eerste Kamer viel me in de vragen die de senatoren erover
stelden, vooral het onbegrip op.
Ik denk dat de oplossing van het probleem een gezamenlijke
verantwoordelijkheid is van overheid en vakbeweging, en van scholen
en bedrijven. Zij vangen signalen op van armoede. Een signaal voor
een werkgever is een loonbeslag. Naar mijn idee kun je dan het tij
nog helpen keren, door niet alleen je wettelijke verplichting na te
komen (delen van het loon afdragen aan de ziektekostenverzekeraar,
de deurwaarder of de belastingdienst), maar ook in gesprek te gaan
met je werknemer – dat is je morele plicht.
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DE FEITEN

Er zijn grote verschillen tussen mensen: sommigen schamen zich
kapot dat de baas het weet, anderen zijn de schaamte voorbij. ‘Ik kan
mijn APK niet betalen, dus ik kan niet op tijd komen.’
Bergwerff is een familiebedrijf. Op het dieptepunt van de crisis
hadden we zes loonbeslagen op zestig salarissen, óók in het hogere
segment. Ik heb mijn zorgen toen bij het hoofdbestuur van MKBNederland gemeld. Een medebestuurslid zei dat hij bij zijn bedrijf
ook eens zou navragen of het speelde. Dat vond ik schokkend.
Natuurlijk is de HR-manager op de hoogte, maar behoort de directie
zoiets niet ook te weten?
Binnen MKB-Nederland hebben we besproken wat armoede
betekent voor de verhoudingen op de werkvloer. Ik hoorde over een
meewerkende baas, die zijn vrouw vroeg ‘het lastige gesprek’ te
voeren. En hoe ver mag je gaan in het kader van de privacywetgeving?
Je hebt niet doorgeleerd voor dit soort gesprekken, maar je ziet
wel de gevolgen van de situatie (stress, ziekmelding, wanhoop,
schaamte).

Twee voorbeelden uit mijn bedrijf. Een meisje van een jaar of 12
kwam naar haar moeder vragen: ‘Mama, er staan mannen voor de
deur die zeggen dat ze ons huis komen leeghalen.’ Een man bleef
ineens zonder ziekmelding weg. Uiteindelijk lukt het om hem te
bereiken: ‘Ik heb geen geld meer voor benzine, ik zie het niet meer
zitten.’ De huisuitzetting van de vrouw hebben we kunnen stoppen,
en voor de man was een volle tank en een goed gesprek voldoende.
De medewerkers komen langzaam uit het dal omhoog, maar de weg
is lang.
Met mijn serviceclub heb ik het initiatief genomen om, in samenspraak met directeuren van basisscholen, kinderen die het
nodig hebben financieel te steunen. Die kinderen verdienen het.
We mogen niet berusten in sociale armoede.

Ik verwijs graag naar de website Financieel gezonde werknemers,
een initiatief van onder meer het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid. Koningin Máxima heeft die in 2017 live doen gaan,
dat maakt wel duidelijk hoe belangrijk dit is voor onze samenleving!
Toch blijft het probleem bestaan. Ik worstel ermee dat zoveel
kinderen hun verjaardag niet kunnen vieren. Wat kan ik doen, met
mijn voetbalclubje, mijn sociale netwerk?
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Q&A

RE:

Op een afsluitende vraag van Kees Posthumus geeft Ad Bergwerff
een antwoord dat zijn verhaal kernachtig samenvat:

Q:	Aan de arme kant van Nederland schamen mensen zich, jij
schaamt je voor de cijfers. Wat staat ons dan in de weg?
A:	Eigenlijk niets, laten we gezamenlijk de schouders eronder zetten. Laten we als werkgevers-met-een-sociale-kant een voorbeeld zijn voor collega-werkgevers. Het gaat niet alleen om
geld, dat is maar een middel. Het gaat erom hoe we dat poosje
dat we op aarde zijn invullen. Laten we het elkaar dan niet zo
lastig maken. Daar ben ik zwaar op tegen.
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Reacties uit de zaal

‘Het is zo jammer dat de mensen zich schamen.
De politiek zou zich moeten schamen, want die
houden het in stand.’
‘Er moet een basisinkomen voor iedereen komen.
We zeggen van de AOW toch ook niet dat die van
tafel moet?’
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Het belangrijkst zijn de
verhalen achter de cijfers
Kim Putters

Juist op de ochtend van de conferentie meldden media dat het SCP de
armoede in Nederland in kaart heeft gebracht en dat het aantal mensen dat in armoede leeft, is gedaald. Het verhaal heeft echter ook een
negatieve kant, want bij wie in armoede leeft, nemen de tekorten toe.
Het SCP onderscheidt zes groepen Nederlanders:
1.
2.
3.
4.

Gevestigde bovenlaag		
(14%)
Jonge kansrijken		
(13%)
Werkende middengroep
(27%)
Comfortabel gepensioneerden (17%)

71%

5.
6.

Onzekere werkenden		
(14%)
‘Precariaat’			(15%)

29%

Bij de Jonge kansrijken (pas afgestudeerd, goede uitgangspositie)
moet worden aangetekend dat niet alle afgestudeerden even kansrijk
zijn: relatief veel jonge Marokkaanse Nederlanders krijgen ondanks
diploma of bul moeilijk een baan. (Vanuit de zaal wordt aangevuld
dat veel studenten diep in de schulden zitten.)

“Zelfredzaamheid
is geen neutrale term”
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Onzekere werkenden zijn vooral mensen die tegen hun wil zzp’er zijn
geworden, partners die beiden werken, vaak op tijdelijke contracten,
met kinderen in de dure levensfase. De zesde – kwetsbaarste – groep
bestaat hoofdzakelijk uit eenoudergezinnen en bijstandsmoeders.
Zij kampen vaak met een stapeling van problemen.
Het SCP meet armoede op twee niveaus: het basisbehoeftenniveau
(wonen, eten, kleding, € 1039 besteedbaar inkomen per maand voor
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een alleenstaande) en het ‘niet-veel-maar-toereikend-niveau’ (basis
+ een minimum voor ontspanning en participatie, € 1135).

meest kwetsbare mensen, voor wie het systeem in de eerste plaats is
opgezet, het niet meer snappen…

In 2013 leefden 790.000 mensen onder de grens van het basisniveau.
Houd je de grens van het nvmt-niveau aan, dan leefden in dat jaar
1,2 miljoen mensen in armoede (respectievelijk 4,9 en 7,6%).

Zelfredzaamheid wordt voorgesteld als het hoogste doel, en als een
neutraal begrip. Het is echter een politieke keuze en een normatief
begrip. Voor sommigen zou zorgzaamheid een passender doel zijn,
en investeren in een netwerk. Ditzelfde geldt voor eigen regie.

In 2016 leefden 660.000 mensen onder de grens van het basisniveau.
Houd je de grens van het nvmt-niveau aan, dan leefden in dat jaar
980.000 mensen in armoede (respectievelijk 4 en 6%).
Dit is dus deels positief nieuws, maar we zijn nu op het niveau van
2011 en dat is helemaal geen goed nieuws. Structureel gaat het
om vijf- tot zeshonderdduizend mensen die drie jaar of meer in die
situatie verkeren.
Bijstandsontvangers en mensen met een niet-westerse migratieachtergrond lopen het meeste risico, evenals alleenstaande moeders
met minderjarige kinderen en mensen met beperkingen.
Verder is er een verband met leeftijd: kinderen t/m 12 jaar lopen een
bovengemiddeld risico (en als ze een migratieachtergrond hebben, is
dat risico nog groter). Na 90 jaar loopt het risico ook op: mensen
met alleen AOW, bij wie de zorgkosten oplopen en die steeds minder
mensen hebben om op terug te vallen.

Je zou naar de oorzaken van armoede moeten kijken en daarop je
beleid moeten baseren: mensen (met om- en bijscholing) helpen van
werk naar werk en zorgen voor meer zekerheid op de arbeidsmarkt;
inzetten op vroege signalering en preventie; kritisch kijken naar de
huurprijzen; onderzoeken of schulden in bepaalde gevallen kunnen
worden kwijtgescholden.
Ik ben hier vandaag niet alleen omdat ik de bonden en het CSC
een warm hart toedraag, maar ook om te benadrukken dat uit onze
onderzoeken steeds weer blijkt dat Nederlanders meer vertrouwen
hebben in vakbonden en grote ondernemingen dan in Tweede Kamer
en regering. En zo eindig ik bij de polder: we moeten de oplossing
van problemen eerder daar zoeken.

Tot slot is er een verband met de inkomstenbron: naast de al genoemde
bijstandsontvangers lopen ook Onzekere werkenden een hoog risico op
armoede (mensen die wel werken, maar niet rond kunnen komen).
Voordat je de vraag of je iets aan armoede kunt doen kunt beantwoorden,
moet je eerst een andere vraag stellen: Welke aannames zitten er
onder het beleid?
Het beleid gaat uit van zelfredzaamheid. Uit onze evaluatie van de
Hervorming Langdurige Zorg is gebleken dat er veel goed gaat, maar
dat veel mensen het loket niet weten te vinden. En dat zijn niet
alleen mensen die laagopgeleid zijn of een beperking hebben. Als de
20
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OPLOSSINGEN

Wat ga jij doen aan armoede?
Brainstorm met panel en zaal

De middagvoorzitter nodigt iedereen uit zo concreet mogelijke voornemens tegen armoede op het uitgereikte lijstje te noteren. Hij geeft
als eerste het woord aan de panelleden. ‘Wat ga jij doen?’ Daarna
gaat de microfoon de zaal door.

René Peters
‘We zijn ons in de Tweede Kamer zeer bewust van de urgentie van het
armoedeprobleem. We hebben gezamenlijk afgesproken dat we daar
geen politiek over gaan maken. Als het ons niet lukt het op te lossen,
dan falen we collectief. Maar het is zo gruwelijk ingewikkeld – ook
voor de overheid zelf. Onlangs had ik overleg over de beslagvrije
voet. Ik zat aan tafel met zeven organisaties. Er is sprake van wetten
die strijdig zijn. De stapeling van boetes moet stoppen. Er is een
incassoregister opgezet om malafide incassobureaus te weren. En
de overheid moet zelf ook rekening houden met de beslagvrije voet.
Want ook al zit je in de schulden, je kunt niet van gras leven.’
Linda Voortman
‘In Utrecht willen we de effecten van armoede verzachten. Gezinnen
met kinderen krijgen meer toeslag als ze langer op een laag inkomen
zitten. Verder is er de U-pas, waarmee mensen met een laag inkomen
kunnen sporten, korting krijgen op uitjes en een budget voor uitgaven
voor hun kind, bijvoorbeeld voor huiswerkbegeleiding. Daarnaast
willen we mensen aansporen om vroeger hulp te zoeken, voor hun
schulden oplopen tot tientallen duizenden euro’s. Je hoeft je niet te
schamen, het kan iedereen overkomen. Oorzaak is het te lage sociaal
minimum. Samen met de FNV lobbyen we voor verhoging daarvan.
Verder willen we als gemeentelijke werkgever boven de norm komen
die staat voor werkplekken voor mensen met een beperking. Tot slot
moeten regelingen eenvoudiger worden, net als de dienstverlening.
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Digitale dienstverlening is goed, maar er moet ook een loket zijn waar
iemand zit die je serieus neemt en je pas loslaat als jij weet waar je
heen moet. Geen kastje-muur meer!’
Hans Spekman
‘10% van de kinderen tot 12 jaar leeft in armoede. Hun wereld wordt
heel klein. Dat kinderen in Utrecht nog nooit de zee hebben gezien,
oké, maar dat kinderen in Den Haag niet weten dat de zee zout is… Of
dat een kindje van vier, op een school die meedoet met een vers fruitproject, een mandarijntje met schil en al opeet, omdat het er nog nooit
een gegeten heeft… In arme gezinnen komen veel problemen samen.
Op een school in Den Bosch groeit de helft van de kinderen in armoede
op en heeft 60% van de kinderen meerdere hulpverleners. En dit geldt
voor ongeveer 600 van de 6000 basisscholen in Nederland. Ons fonds
helpt om de ontwikkelingskansen van kinderen die opgroeien in een
achterstandssituatie te vergroten. We werken daarvoor samen met de
meesters en juffen, zij weten welke kinderen onze hulp nodig hebben.
We groeien als kool, en dat is in feite heel verdrietig. Zolang het er
nog op lijkt dat arme kinderen geen dyscalculie, geen dyslexie hebben
(ondersteuning daarbij kost immers geld), werk ik er vol overgave aan
hen te helpen om uit de armoede te ontsnappen.’
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“Laten we als burgers
in coöperaties onze
eigen duurzame energie gaan produceren,
dan gaat de prijs voor
iedereen omlaag”
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Kitty Jong
‘We moeten de oorzaken van armoede aanpakken. De beste
bestrijding is preventie. Armoede moet de wereld uit, dat lukt niet
met symptoombestrijding. Een van de oorzaken is de doorgeslagen
flexibilisering. FNV streeft dan ook naar een miljoen extra banen. Verder
lobbyen we stevig voor een sociaal minimumloon, en daaraan gekoppelde
uitkeringen. Tot slot moeten de arbeidsongeschiktheidsmaatregelen
uit het regeerakkoord van tafel. Er moet een einde komen aan de
verslechtering van het sociale stelsel waardoor mensen die dachten
recht te hebben op een uitkering in de bijstand terechtkomen. Na
afloop van deze conferentie heb ik een belafspraak met de minister.’
De zaal
•	
In Duitsland is de kinderbijslag hoger en krijgen ouders die
langer. En jongeren krijgen er met 18 jaar het minimumloon voor
volwassenen. Dat verkleint de kans dat men in de armoedeval
terecht komt.
•	Stop in de adventstijd met je gezin elke dag iets in een mand voor
een gezin dat het niet zo leuk heeft in december. De diaconie of
de voedselbank weet waar het heen moet. Doe er geen kerstdingen
in, maar spullen voor januari, als alle aandacht weer is geluwd.
•	In Utrecht leiden we ervaringsdeskundigen armoede en sociale
uitsluiting op. Laten we hen structureel bij het armoedebeleid
betrekken of hen om hun deskundigheid in dienst nemen.
•	Volg de openbare Facebookgroep ‘Arme kant van Nederland’.
•	De Volksbank (een samenwerkingsverband van vier banken) zet
zich in voor Financiële weerbaarheid en draagt klanten niet meer
over aan incassobureaus.
•	Rotterdam en Den Haag zijn ‘resilient cities’. Een van de aandachtsgebieden bij het streven naar een weerbare en veerkrachtige stad
is ‘samenleving in balans’.
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•	
Laten we vormen van coöperatieve samenwerking versterken.
De samenleving heeft een geweldig potentieel aan koopkracht,
bijvoorbeeld door samen duurzame energie te produceren. Dat
levert veel geld en besparing op.
•	Laten we ervoor lobbyen dat Adviesraden Samenleving (of WMOraden) hun bedragen verhogen. Denk ook aan inzet van Klijnsmagelden voor kinderen in arme gezinnen.
•	
ATD (All Together for Dignity) Vierde Wereld werkt aan een
samenleving zonder armoede. Bijvoorbeeld door in huiskamerprojecten gezinnen te helpen hun weg te vinden naar instanties.
Of door zich sterk te maken tegen ‘spookburgerschap’ (wanneer je
dakloos wordt, verdwijn je uit de BasisRegistratie Personen, met
alle gevolgen van dien voor het recht op uitkering of bijstand).

Posthumus prijst de zaal: ‘Wij zijn samen een hoop verzamelde slimheid en betrokkenheid.’
Spekman tempert: ‘We moeten niet de illusie hebben dat er één
gouden oplossing tegen armoede is. Armoede is ingewikkeld en heeft
vele gezichten.’
Waarna Posthumus optimistisch besluit: ‘Peters belooft met de hand
op het hart dat hij dit alles zal bepleiten in de Tweede Kamer. Voortman gaat in Utrecht procedures eenvoudiger en behapbaarder maken.
Spekman gaat samen met basisscholen dóór tot armoede overal op de
agenda staat. Zijn fruitvoorbeeld sprak boekdelen. En Kitty gaat de
minister bellen. Doe hem de groeten van ons allemaal en zeg hem dat
we onze hoop op hem hebben gevestigd. Vraag hem naar de Kamer te
luisteren als Peters spreekt. En vertel hem dat in elk geval 100 betrokken mensen na vanmiddag aan de slag gaan met vele goede ideeën.’
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AFSLUITING

Beëindig armoede overal
en in al haar vormen
Josine Westerbeek-Huitink

Niet voor niets kozen we voor een conferentie als eerste gezamenlijk
optreden, en niet voor niets gaven we daaraan dit thema, dat ons
allen na aan het hart ligt. En het is een goede keuze gebleken,
horende de discussie van deze middag.
Het sluit ook aan bij het thema van het congres dat het CSC eind
augustus hield over bezield leiderschap en sustainable development
goals, de duurzame ontwikkelingsdoelen. Het eerste duurzame doel
is immers Beëindig armoede overal en in al haar vormen.
Het is goed om op bijeenkomsten als deze met elkaar de verdieping
te zoeken, en om daarnaast jongeren uit te nodigen hun creativiteit
in te brengen. Dat vormt een goede aanvulling op de input van
instituten, organisaties en politiek.

“De vrijblijvendheid
is eraf”

Het is ook een aansporing naar onze achterbannen en die van de
partners van FNV en CSC, om zich af te vragen wat zij, wat wij kunnen doen voor een menswaardige maatschappij zonder armoede.
We hebben inleidingen, ervaringen en een paneldiscussie gehoord.
Er is gesproken over de te-doen-lijstjes. Maar papier is geduldig en
luisteren is niet genoeg, we moeten het nu ook gaan waarmaken!
Dat geldt ook voor mij. En omdat hardop zeggen wat er op je lijstje
staat de eerste stap is naar de uitvoering: ik neem me voor iemand
van wie ik weet dat die het niet breed heeft uit te nodigen voor een
kop koffie in de stad, voor een gesprek en een bioscoopje.
De vrijblijvendheid is eraf, we moeten aan de slag, als organisaties
en als personen!

28

29

Colofon

Belangrijke websites

Deze brochure werd geschreven in
opdracht en onder verantwoordelijkheid van de voorbereidingsgroep van
de conferentie.

tekst en coördinatie verslag	
Nelleke de Jong-van den Berg,
tekstbureau berg in de polder,
Gouda

voorbereidingsgroep
Kitty Jong en Jessica van Ruitenburg
(FNV), Thijs Tromp (Bestuur CSC/
Reliëf), Esther Dwarswaard en Elly
Mulder (secretaris CSC), Jan-Willem
van den Braak en Guusje Dolsma
(VNO-NCW)

vormgeving
Iwan Schuttinga, studio schuttinga
grafisch ontwerp, Leiden

foto’s
Edwin Weers Fotografie, Leiden;
cover: Nationale Beeldbank
uitgave
CSC en FNV, december 2018

CSC
www.stichting-csc.nl/

Financieel gezonde werknemers
www.financieelgezondewerknemers.nl/

Beslagvrije voet
www.uwbeslagvrijevoet.nl/

FNV
www.fnv.nl/

SCP > Armoede in 2018
https://digitaal.scp.nl/armoedeinkaart2018/

Volksbank – financieel weerbaar
www.devolksbank.nl/verantwoordondernemen/onze-projecten/
financiele-weerbaarheid.html

Sociale Alliantie
www.socialealliantie.nl/
Warm Rotterdam
www.warmrotterdam.nl/
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Tweede Kamercommissie
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
www.tweedekamer.nl/kamerleden_
en_commissies/commissies/szw
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ATD Vierde Wereld
www.atd-vierdewereld.nl/

“Ik hoop dat iedere
burger zal beseffen
dat hij met opgeheven
hoofd een beroep op
deze wet kan doen.”
Marga Klompé in 1963,
toen ze als minister van Maatschappelijk werk
de Algemene bijstandswet verdedigde.
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