In Brussel vond maandag de jaarlijkse Conventie voor inclusieve groei (Annual Convention
for Inclusive Growth) plaats, georganiseerd door de Europese Commissie en bedoeld voor
beleidsmakers en maatschappelijk organisaties uit de EU-lidstaten. In haar openingstoespraak
benadrukte Eurocommissaris Marianne Thyssen het belang van inclusieve groei; als je
armoede wilt verminderen, dan moet er sprake zijn van economische groei waaraan iedereen
bijdraagt en van profiteert. ‘Het vraagt om geloofwaardige antwoorden op de echte problemen
van de mensen in Europa: ‘The plight of people at risk of poverty, or of the unacceptably high
numbers of youth and long-term unemployed in our Member States. Or of the growing
divergences in our societies and the harmful effect this has on our potential recovery.’
Staatssecretaris Jetta Klijnsma benadrukte in haar speech het belang van een inclusieve
arbeidsmarkt waar iederéén kan meedoen. ‘Ik wil diversiteit op de werkvloer en in de
samenleving. Met werkgelegenheid, welvaart en kansen voor ons allemaal. Met groei
waarvan iedereen profiteert. Inclusieve groei betekent groei voor iedereen. Dat betekent ook
goed onderwijs voor iedereen. Ik vind het daarom heel goed dat vandaag naast
werkgelegenheid ook onderwerpen zoals armoedebestrijding op de agenda staan. Het een
hangt met het ander samen. Je kunt ze niet los van elkaar zien. Alleen in inclusieve groei zit
echt toekomst. Een maatschappij die scheefgroeit kan immers nooit stabiel zijn. Het zal leiden
tot uitsluiting en achterstand’, aldus Klijnsma.
Armoedebestrijding is een van de prioriteiten van het Nederlands EU-voorzitterschap. En die
extra belangstelling is volgens Klijnsma hard nodig: ‘Aan het begin van 2010 heb ik Madrid
bezocht. Daar werd toen het Europese Jaar tegen Armoede en Sociale Inclusie gelanceerd. In
datzelfde jaar hebben alle EU-lidstaten zich ook verbonden aan de Europa 2020 doelstelling
om het aantal mensen in armoede of sociale uitsluiting in Europa te verminderen met 20
miljoen.Als gevolg van de economische crisis is dit aantal de afgelopen jaren echter niet
afgenomen, maar gestegen. Nu we langzaam opkrabbelen uit de crisis, is het tijd om het tij te
keren en de armoede in Europa aan te pakken.’
Uitwisseling van kennis en best practices
Klijnsma wil tijdens het Nederlandse voorzitterschap de uitwisseling van kennis en ‘best
practices’ op het gebied van armoedebestrijding bevorderen. ‘Daarnaast wil ik ook politieke
aandacht vragen voor armoedebestrijding, door hier Raadsconclusies over te realiseren. Deze
conclusies worden momenteel voorbereid in het Sociaal Beschermingscomité en naar
verwachting aangenomen door de EPSCO Raad in juni 2016.’.
Volgens de staatssecretaris kan armoede het beste aangepakt worden op lokaal niveau, dicht
bij en met de mensen zelf. Door een persoon of gezin centraal te stellen, en samen te kijken
wat de problemen zijn en hoe deze het beste opgelost kunnen worden. ‘Armoede kent
verschillende wortels en effecten die verschillende domeinen raken, zoals werk, zorg,
huisvesting en educatie. Als je geen inkomen hebt, dan is er bijvoorbeeld een grotere kans dat
je zorg- en huurrekeningen niet kunt betalen. Problemen stapelen zich zo op. Een integrale
aanpak, waarbij naar al deze verschillende leefdomeinen gekeken wordt, is dus nodig om
armoede te bestrijden.’
Klijnsma noemde België als een ‘best practice’ waar het gaat om de inzet van
ervaringsdeskundigen. Daar werken inmiddels zo’n 130 ervaringsdeskundigen bij sociale
diensten, schuldhulpverlening en andere instellingen. ‘Zoals de Vlaamse ervaringsdeskundige
Marleen Koch zelf zegt: “Ik begrijp hoe moeilijk de mensen het hebben. Ik kan respect tonen
voor hun verhaal. Hulpverleners vragen niet naar uw binnenkant. Dat heb ik vroeger gemist.”

In Nederland gaat een aantal gemeenten aan de slag met de inzet van ervaringsdeskundigen
naar Belgisch voorbeeld. Zij ontvangen hiervoor subsidie vanuit Europa. ‘De succesvolle
inzet van ervaringsdeskundigen toont aan hoe belangrijk het is om binnen de EU kennis uit te
wisselen en ‘best practices’ op het gebied van armoedebestrijding met elkaar te delen. Maar
de inzet van ervaringsdeskundigen is ook het toonbeeld van inclusieve groei. Groei voor
iedereen, maar ook door iedereen! Inclusiever dan dit kun je het niet krijgen’, aldus de
staatssecretaris.

