
 

Als u aanwezig wilt zijn bij de presen-
tatie, wilt u dit s.v.p. doorgeven aan 
Marijke Gaastra via  
m.gaastra@kerkinactie.nl  
of 030-8801886.

Het onderzoeksrapport ‘Armoede in 
Nederland 2010’ zal na de presentatie 
te downloaden zijn via  
www.kerkinactie.nl/armoedeonderzoek. 

Deelname is gratis. We gaan er vanuit 
dat eventuele reiskosten gedeclareerd 
kunnen worden bij uw eigen (diaco-
nale) organisatie.

Voor verdere inlichtingen kunt u terecht 
bij:

Peter de Bie
Secretaris Arme Kant  
van Nederland/EVA
5211 BR.Den Bosch
073-6121939
peterdebie@armekant-eva.nl

Carla van der Vlist
Projectmanager Kerk in Actie Binnen-
lands Diaconaat
Postbus 456
3500 AL Utrecht
06-55831316
b.vander.vlist@kerkinactie.nl

KORTE TOELICHTING TENTOONSTELLING 
ONZEKER BESTAAN

De Tentoonstelling ‘Onzeker bestaan, 
leven aan de rafelrand van de arbeids-
markt’ van de FNV bestaat uit portret-
ten van én interviews met werkende 
armen. Aandacht wordt gevraagd voor 
de positie van werknemers en zelf-
standigen die werken met een krap 
inkomen en daarvan maar moeilijk rond 
kunnen komen. Vaak zijn het alleen-
staande ouders (moeders). 
Veel mensen werken op los-vaste over-
eenkomsten, op uitzendbasis, payroll-
constructies of andere overeenkomsten 
met een minimale zekerheid voor de 
werknemer en een maximale zekerheid 
voor de werkgever. Bovendien verrich-
ten veel werknemers hun dagelijks werk 
onder risicovolle omstandigheden. Flex-
werkers vormen binnen bedrijven een 
flexibele schil. In tijden van economische 
neergang bezuinigen bedrijven het eerst 
op deze werknemers. De tentoonstelling 
vraagt ook aandacht voor de positie van 
illegale werkers in Nederland.

VERDERE INFORMATIE

ONDERZOEK NAAR HULPVERLENING  DOOR DIACONIEËN, 
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U bent van harte uitgenodigd de presentatie bij te wonen van het rapport  
‘Armoede in Nederland 2010’, waarin onderzoek is gedaan naar de materiële 
individuele en collectieve hulpverlening door diaconieën, parochiële caritas instel-
lingen en andere kerkelijke organisaties in Nederland. 

Het onderzoek is uitgebreid met drie kwalitatieve verkenningen waarin onderzoek 
is gedaan door middel van interviews naar de wijze waarop plattelandskerken, 
moskeeën en migrantenkerken betrokken zijn bij armoedebestrijding.

Dit vijfde Armoedeonderzoek is ditmaal nog breder oecumenisch opgezet. Naast 
initiatiefnemers Rooms-Katholieke Kerk en Kerk in Actie/Protestantse Kerk in 
Nederland, nemen deel: Vincentiusvereniging-Nederland, de Christelijke Gerefor-
meerde Kerken in Nederland, de Remonstrantse Broederschap, de Oud-Katholie-
ke Kerk van Nederland, de Evangelische Broedergemeente, de Koptische Ortho-
doxe Kerk, de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, de Basisbeweging Nederland, 
het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten en de kerkgenootschappen 
en groeperingen die aangesloten zijn bij de Evangelische Alliantie. 

Het onderzoek vindt plaats binnen het Europees Jaar tegen Armoede en Uitslui-
ting. Het onderzoeksresultaat bevat conclusies en aanbevelingen voor armoede-
bestrijding aan landelijke en lokale politici en bestuurders, kerkleiders en diaco-
nale organisaties.

De presentatie zal plaatsvinden op 4 november a.s. in het Protestants Landelijk Dien-
stencentrum, Joseph Hadynlaan 2a, 3533 AE te Utrecht van 12.30 tot 15.30 uur. 

Voor een routebeschrijving: zie www.kerkinactie.nl.

PRESENTATIE ARMOEDEONDERZOEK 2010 PROGRAMMA

12.30 Inloop met koffie en thee
13.05 Welkom door Evert Jan Hazeleger, adjunct-programmamanager 

Kerk in Actie
13.10 Toelichting resultaten Armoedeonderzoek 
13.30 Filmfragment 
13.35 Overhandiging Onderzoeksrapport aan drs. Herman Kaiser, burge-

meester van Doetinchem en voorzitter van het Christelijk Sociaal 
Congres en mgr. dr. Gerard de Korte, Bisschop van het Bisdom 
Groningen-Leeuwarden en bisschopreferent voor Kerk en Samenle-
ving en ds. Peter Verhoeff, Preses Generale Synode van de Protes-
tantse Kerk in Nederland 

13.45 Reactie van Herman Kaiser
14.00  Paneldebat 1 interactief met de zaal n.a.v. de aanbevelingen voor 

landelijke en lokale overheid. Met medewerking van Herman Kaiser en 
bestuurslid Martin de Jong van het Interkerkelijk Sociaal Fonds uit Delft 

14.15 Koffie/theepauze
14.35 Filmfragment
14.40 Paneldebat 2 interactief met de zaal n.a.v. aanbevelingen voor ker-

ken. Met medewerking o.a. van diaken Frieda van Baarle uit Almere 
en dr. Herman Noordegraaf, bijzonder hoogleraar diaconaat

14.55  Paneldebat 3 interactief met de zaal n.a.v. aanbevelingen voor mi-
grantenkerken en moskeeën. Met medewerking van drs. Paul G. T. 
The, voorzitter van de vereniging Samen Kerk in Nederland (migran-
tenkerken) en drs. Ria van Nistelrooij van Stichting Vonk te Tilburg

15.10 Toelichting tentoonstelling Onzeker Bestaan 
15.15 Afsluiten met hapje en drankje 

Mogelijkheid bezoek tentoonstelling Onzeker Bestaan

Presentatie en leiding van het debat zijn in handen van Kees Posthumus, kerk-
journalist 


