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De andere lokale armoedeconferentie

Korte omschrijving van de integrale aanpak:
- Doelstelling
Het doel van de lokale conferentie is:
het bevorderen van de politieke - en maatschappelijke discussie over armoede en sociale
uitsluiting
het bevorderen van de kansen op participatie van de financieel zwakkeren. Mensen
uitnodigen ook zelf mee te werken aan kleinschalige activiteiten die het isolement (kunnen)
doorbreken
inzicht krijgen in het gebruik van voorzieningen en mogelijk in redenen van minder of geen
gebruik
het starten van een dialoog tussen de financieel zwakkeren, het maatschappelijk
middenveld en de politiek om samen te zoeken naar oplossingen om armoede en sociale uitsluiting
te bestrijden.
- Doelgroep
de financieel zwakkeren en mensen in een isolement (uitkeringsgerechtigden, minima,
betaald werkenden met een laag inkomen, ouderen, gehandicapten, etc.)
het lokale maatschappelijke middenveld (winkeliers, verenigingen, ziekenhuis, verpleging,
huisartsen, thuiszorg, kraamzorg, welzijnsinstellingen, kerken, vakbonden, scouting,
Rotary,scholen, sportclubs, etc.)
de jongeren, want zij worden ook met armoede, stigmatisering en uitsluiting
geconfronteerd
de ambtenaren, zowel op management -, beleids- als uitvoerend niveau
de gemeenteraadsleden en het College.
- Betrokken partijen
Uiteraard de gemeente, daarnaast de mensen die in armoede en sociale
uitsluiting leven, de Cliëntenraad, de WMO-raad.
- Methode van werken
Het betreft een één-daagse conferentie waar al deze geledingen voor worden uitgenodigd
tijdens de conferentie zetten we ze met elkaar in een brainstormsessie, voorstellen
uitwerkend. Daarbij geldt dat elk voorstel de moeite waard is en niet ter discussie staat (we
nemen elkaar niet de maat), maar ook dat er gelachen mag worden en dat we een goede
sfeer proberen te creëren, want dan voelen alle aanwezigen zich thuis en vrij om aan de
discussie deel te nemen
alle voorstellen worden voorgelegd aan de gemeente met het verzoek ze te wegen en waar
mogelijk in te voeren. Daarbovenop vragen we aan de mensen zelf wat ze gaan doen met
de uitkomsten. Niet slechts klakkeloos afwachten wat de gemeente gaat doen.

Wat zijn de integrale aspecten van de aanpak?
- Welke leefdomeinen komen aan bod?
Welzijn, werken, wonen, zorg, opleiding, armoede, uitsluiting
- Welke (soort) partijen zijn betrokken?
Zoals reeds genoemd de mensen zelf, instellingen en organisaties, scholen, de
gemeente
- Hoe verloopt dat samenwerking?
EAPN Nederland organiseert in opdracht van de gemeente en stelt een
werkgroep samen, die mede bepaalt welke richting we de conferentie geven. De
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uitkomsten zijn uiteindelijk bedoeld om de gemeente meer kan doen dan een goed
minimabeleid aanbieden, misschien zelfs oplossingen en/of
alternatieven vinden, die daadwerkelijk de armoede en de uitsluiting structureel kunnen
aanpakken en daarmee mensen duurzaam in een betere positie kunnen brengen.

Waarom is dit een goed voorbeeld?
- Wat is bekend over de effectiviteit?
In gemeente waar de conferentie plaats heeft gevonden is een duidelijke
verbetering van het Minimabeleid tot stand gekomen, waarbij alle partijen
hun voordeel kunnen doen.
- Wat levert het op voor de gemeente/uitvoerende partij/doelgroep?
1. zicht op wat er bij de armen en uitgeslotenen leeft
2. zicht of de aangeboden regelingen passen bij de leefwereld van de
doelgroepen
3. nieuwe ideeën om armoede en uitsluiting aan te pakken
4. misschien nieuwe, vanuit de doelgroepen zelf ontstane, projectjes.
- Hoe draagt het bij aan de bestrijding van armoede?
1. de mensen, die het zelf ervaren aan het woord te laten en te vertellen welke
oplossingen zij zelf zien
2. het gehele maatschappelijk middenveld -zeer ruim genomen- te betrekken bij dit proces
3. de politieke ondersteuning voor de op gang gezette 'armoedebestrijdingskar' te
verkrijgen.

Waarom is het interessant om dit voorbeeld te delen met
andere partijen – in binnen en buitenland?
Omdat het laat zien hoe de samenwerking tussen de lokale
overheid en de mensen die in armoede en sociale uitsluiting
leven, kan bijdragen tot nieuwe, andere, oplossingen en een
nieuw beleid.
Waar kan men terecht voor contact en voor overige informatie?
www.eapnned.nl

