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Op donderdag 14 oktober is de Nederlandse jury van de Journalist Award 2010 van het Europees 
Jaar tegen armoede en sociale uitsluiting bijeen gekomen. Veertien ingestuurde artikelen met 
betrekking tot dit thema zijn door de Europese Commissie geselecteerd en goedgekeurd voor 
deelname. Het artikel met de beste potentie, weergave en inlevingsvermogen met betrekking tot het 
thema van het Europees Jaar 2010 is unaniem door de jury als winnaar gekozen.  

 
 
De jury bestaat uit: (vlnr) Yo Bothmer, EAPN, Cok Vrooman, SCP en Jan Vranken, hoogleraar Universiteit van Antwerpen.  
 
Het beoordelen van de artikelen was geen gemakkelijke opgave, de inzendingen waren allemaal erg 
goed. Maar uiteindelijk werd er een top-3 samengesteld. Met een argumentatie die goed 
onderbouwd en doordacht was heeft de jury de drie beste artikelen gekozen:  
 
Op de eerste plaats is Elsbeth Stoker van de Volkskrant geëindigd met haar inzending van 17 juli 
2010; “Nooit alleen want Allah en Jezus leidden ons”. De jury was zeer onder de indruk van haar 
reeks artikelen waaronder ook “Honderdduizend werkende armen, maar wie zijn ze?” en  
“Vast in rafelrand van arbeidsmarkt” behoorden. De motivatie tot het winnende artikel luidt dan ook:  
Hopeloze situaties zijn goed beschreven, pakkend, waarbij veel research is gedaan. Het is het topje 
van de ijsberg. Elsbeth Stoker maakt de lezer nieuwsgierig. Ze wisselt van actor-perspectief en 
context. Het is agenderend. Mensen die werken en in armoede leven is eigenlijk een taboe-thema.  
 
Op de tweede plaats eindigde Laura Starink van het NRC Handelsblad met haar artikel “De laatste 
les” van 30 januari 2010. Het is een inspirerend en aansprekend verhaal, maar het blijft wel teveel in 
de situatie van Amsterdam hangen. Een aspect van dit artikel is dat het zich alleen richt op de 
gebrekkige normatieve integratie van een bepaalde groep.  
 
Ten slotte werd Wilma van Meeteren met haar artikel in Trouw van 11 november 2009: “Vrouw op 
minimum vast in armoede” gekozen voor de derde plaats. Het is een terugkerend thema waarmee 
geworsteld wordt, beleidsmatig gezien door de inzet van de gemeente. De jury was heel positief over 
dit artikel maar het is helaas minder vernieuwend dan de andere 2 artikelen waardoor zij op de derde 
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plaats is geëindigd.  


