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Slotconferentie Europees jaar 2010  
2010 is het Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting. Op 25 november j.l. 
is in de grote kerk de nationale slotconferentie in Den Haag gehouden. Er is onder meer een 
Stedenestafette gehouden, waaraan 23 steden hebben meegewerkt. De conclusie was: 
samenwerken op lokaal niveau om armoede te bestrijden werkt! Wethouder Rinda den Besten 
(Sociale Zaken en Werkgelegenheid) roept het Rijk op om gemeenten en maatschappelijke 
organisaties hiervoor de ruimte te blijven geven. "Het Europees jaar is straks ten einde, maar de 

armoedeproblemen in onze steden en dorpen nog lang niet”.  

De Stedenestafette is een initiatief van MOVISIE, het Verwey-Jonker Instituut, de Sociale Alliantie, 
Divosa en de gemeente Utrecht. De 23 deelnemende gemeenten organiseerden met lokale 
organisaties, vrijwilligers en MOVISIE vele manifestaties. Allemaal met één doel: het versterken van 
samenwerking om armoede en sociale uitsluiting nog beter te bestrijden. Een terugblik op de 
manifestaties laat een top vier van thema's zien: armoede onder kinderen, werkende armen, het 

versterken van eigen kracht en de lokale samenwerking.  

 

Het Verwey-Jonker Instituut heeft voor de Stedenestafette een onderzoek gedaan in de 23 
gemeenten naar de lokale praktijk. Daaruit blijkt dat de meeste gemeenten voor de aanvullende 
regelingen een inkomensnorm hanteren, die hoger is dan de 110% van het wettelijk minimumloon 
die het kabinet in de toekomst voorstelt. Gemeenten doen dit ondermeer om de participatie van 
kinderen uit minimagezinnen succesvol te kunnen bevorderen. Het Europees jaar van de bestrijding 
van armoede en sociale uitsluiting heeft de gelegenheid geboden om bestaande activiteiten extra 
voor het voetlicht te brengen en om nieuwe samenwerkingsverbanden op lokaal niveau te 
bevorderen. In februari is hiervoor een zevental projecten bekend gemaakt die in het kader van het 
Europees jaar van start zijn gegaan en subsidie hebben gekregen. Deze projecten maakten 
onderdeel uit van een reeks initiatieven die in dit jaar opgestart zijn. Tijdens de slotconferentie is 
tevens de Journalist Award, een prijs van de Europese Commissie voor het best geschreven artikel 
over armoede uitgereikt. Deze ging naar Elsbeth Stoker. Zij schreef voor de volkskrant een 
artikelenreeks over armoede.  Ook werd een stimuleringsprijs van 25.000 euro voor het beste idee 
voor armoedebestrijding uitgereikt. Deze prijs werd door Marco Florijn, voorzitter van de VNG 

Commissie Werk en Inkomen uitgereikt aan de gemeenten Den-Haag en Tilburg.                     


