Peer Review over ‘Sociale Wijkteams tegen armoede’
Op 19 en 20 januari organiseerde SZW (in het kader van het Nederlands Europees voorzitterschap) in
Den Haag een zogeheten ‘peer review’ over de inzet van sociale wijkteams bij de bestrijding van
armoede. Een peer review is een door de Europese Commissie ontwikkeld instrument om
kennisuitwisseling tussen Europese lidstaten te bevorderen. Naast Nederland namen nog tien andere
lidstaten deel: België, Tsjechië, Denemarken, Finland, Ierland, Litouwen, Letland, Malta, Polen en
Roemenië. Ook de Europese Commissie, Europese belangenorganisaties en ambtenaren uit
verschillende landen waren vertegenwoordigd evenals ook experts uit alle deelnemende landen en
een vertegenwoordiger van de G32.
Reden voor het samenkomen van de Europese verantwoordelijken is vooral om van elkaar te leren
en goede voorbeelden uit te wisselen. Staatssecretaris Jetta Klijnsma ging met de deelnemers in
gesprek hoe armoede (op lokaal niveau) tegen kan worden gegaan. Volgens Klijnsma heeft de
recente Europese crisis er toe geleid dat meer mensen in Europa in armoeden terecht zijn gekomen.
Hoewel armoede in bijvoorbeeld Roemenië anders is dan armoede in Nederland, behoeft het volgens
de staatssecretaris in alle gevallen onze aandacht.
De gemeenten Leeuwarden en Zaanstad presenteerden hun ervaringen met sociale wijkteams.
Gesproken is onder meer over: het belang van een goede evaluatie van de aanpak (ook in Nederland
weten we nog niet of sociale wijkteams effectief zijn); hoe werkgevers te betrekken; competenties
van hulpverleners; het belang van het helder beleggen van verantwoordelijkheden; risico van overlap
met activiteiten van andere instellingen; niet alleen armoede aanpakken maar breder kijken naar
sociale inclusie; de relatie tussen landelijk en lokaal beleid. De door de deelnemers toegelichte
aanpakken worden gebruikt bij de raadsconclusies over een integrale aanpak van armoede, waarbij
goede voorbeelden worden gepresenteerd.
Tijdens een 2 daagse Peer Review moet er ook gegeten worden. Om de Europese gasten een
letterlijk kijkje in de keuken van een wijkteam te laten nemen, had de Staatssecretaris Resto van
Harte in Den Haag gevraagd dit te verzorgen. Ook de Nederlandse NGOs die hebben bijgedragen aan
de totstandkoming van de Peer Review waren hiervoor uitgenodigd. Zo deelden bestuurders en
vrijwilligers, de wijk en de Europese Commissie niet alleen kennis maar ook een maaltijd. Angela
Jütte, een ervaringsdeskundige met een licht verstandelijke beperking en passie voor fotografie,
legde deze samenkomst vast. En wij haar.

Een uitgebreid rapport en alle papers van de deelnemende partijen verschijnt binnenkort op de site
van de Europese Commissie.

