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2016

Vrijdag 28 oktober 2016

10.30 - 13.15 uur

Protestants Landelijk Dienstencentrum

Utrecht

Presentatiebijeenkomst onderzoeksrapport

Presentatie Armoedeonderzoek 2016

Wanneer?
Vrijdagochtend 28 oktober 2016, 10.30 - 13.15 uur

Waar?
Protestants Landelijk Dienstencentrum, Joseph Haydnlaan 2a, Utrecht

Wat kost het?
De toegang is gratis. We gaan er vanuit dat eventuele reiskosten 
gedeclareerd kunnen worden bij uw eigen (diaconale) organisatie.

Aanmelden
Aanmelden is noodzakelijk. Aanmelden uiterlijk 23 oktober 2016 via  
www.knooppuntkerkenenarmoede.nl/armoedeonderzoek-presentatie

Vervoer
Per auto: raadpleeg www.anwb.nl/routeplanner of de eigen navigatie.  
Bij het Protestants Landelijk Dienstencentrum (PLD) kunt u gratis parkeren. 
Openbaar vervoer: stadsbus 5 rijdt elk kwartier vanaf Utrecht Centraal naar 
halte Beethovenlaan, twee minuten lopen verwijderd van het PLD. Kijk voor 
vertrek voor actuele reisinformatie op 9292.nl.

Nadere informatie
Peter de Bie, projectmedewerker Knooppunt Kerken en Armoede
Tel. 06 2145 4804
E-mail info@knooppuntkerkenenarmoede.nl 

Meta Floor, projectmanager Kerk in Actie, specialist Armoede in Nederland
Tel.  06 488 09 550
E-mail	 m.floor@kerkinactie.nl



Armoedeonderzoek
Presentatie en discussie

Wij nodigen u uit om de presentatie bij te wonen van het rapport ‘Armoede 
in Nederland 2016’. Dit rapport geeft de resultaten weer van het onderzoek 
naar materiële en immateriële, individuele en collectieve hulpverlening die 
plaatselijke	kerken	verlenen	aan	mensen	die	in	financiële	knelposities	komen.	
Dit onderzoek is door een groot aantal kerkgenootschappen gezamenlijk 
gedaan. Het is het zesde onderzoek in een reeks, waardoor vergelijkingen in 
de tijd mogelijk zijn.

Het rapport is gebaseerd op antwoorden op een vragenlijst die is voorgelegd 
aan alle diaconieën, parochiële caritas instellingen en andere diaconale 
organisaties van de deelnemende kerken. 
Daarin wordt onder meer gevraagd naar het aantal ontvangen en toegekende 
individuele hulpvragen, de bedragen die daarin omgaan, de groepen die met 
deze hulpvragen komen en de achterliggende oorzaken van de problemen. 
Ook komen de bijdragen aan de orde die diaconale organisaties geven aan 
projecten die mensen ondersteunen, zoals voedselbanken, kledingwinkels, 
noodfondsen, inloophuizen en belangenorganisaties.
Er is ook gevraagd naar het aantal mensen dat bij dit werk is betrokken en het 
aantal	uren	dat	zij	besteden	aan	de	ondersteuning	van	mensen	in	financiële	
knelposities.

Bij de presentatie van het onderzoek wordt u geïnformeerd over de 
resultaten. Ook vindt er een discussie plaats met betrokkenen uit kerken, 
maatschappelijke organisaties en politiek. Deze discussie zal gaan over de 
betekenis van hetgeen de kerken tegenkomen en het beleid dat kerken en 
politiek zouden moeten voeren rond armoede in Nederland. U kunt vanuit de 
zaal deelnemen aan deze discussie.

Wij verwelkomen u graag op vrijdagochtend 28 oktober 2016. 
Geeft u zich s.v.p. wel op voor (gratis) deelname. 
Aanmelden via: 
www.knooppuntkerkenenarmoede.nl/armoedeonderzoek-presentatie

Programma

10.30	-	11.00	uur:	 Inloop	met	thee	en	koffie
11.00 - 11.10 uur: Welkom door Carla van der Vlist, teamleider Kerk in Actie 

Binnenlands Diaconaat
11.10 - 11.30 uur: Presentatie van de onderzoeksresultaten door Hub 

Crijns, namens het Landelijk Katholiek Diaconaal Beraad 
betrokken bij de onderzoeksgroep

11.30 - 12.00 uur: Aanbieding van het rapport aan Jetta Klijnsma 
(staatssecretaris Sociale Zaken en Werkgelegenheid) 
door Gerard de Korte (bisschop van ‘s-Hertogenbosch 
en bisschop-referent voor Kerk en Samenleving, Rooms-
Katholieke Kerk in Nederland) en René de Reuver (scriba 
van de Protestantse Kerk in Nederland)

12.00 - 12.10 uur: Reactie van staatssecretaris Jetta Klijnsma op het rapport
12.10 - 12.20 uur: Intermezzo
12.20 - 13.10 uur: Stellingen, zaalinbreng en reacties van deskundigen uit 

politiek, kerk en plaatselijke diaconale organisaties
13.10 - 13.15 uur: Afsluiting
13.15 - 13.45 uur: Napraten en netwerken met een drankje, een snack en een 

broodje

Het onderzoeksrapport ‘Armoede in Nederland 2016’ zal na de presentatie 
te downloaden zijn via  
www.knooppuntkerkenenarmoede.nl/armoedeonderzoek 
Tijdens de presentatie zijn verkorte, populaire versies beschikbaar die 
u mee kunt nemen. Daarnaast kunt u meerdere van deze brochures 
bestellen om in uw eigen omgeving te verspreiden. U kunt hierbij kiezen 
uit twee verschillende versies: 
1. De algemene versie, te bestellen via diaconaalsteunpunt.nl/webshop 
2. Een versie toegespitst op de Protestantse Kerk in Nederland, te 

bestellen via www.kerkinactie.nl/armoede
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