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De effecten van de kredietcrisis en economische neergang zijn terug te zien in het aantal hulpvragen 
bij kerken. Kerken zijn daarom genoodzaakt om nog vaker in te springen en om - met dezelfde 
middelen - meer mensen hulp te verlenen. De hulp van de kerken wordt vooral geboden via giften, in 
natura, in leningen of via het mogelijk maken van een vakantie. Dit gebeurt veelal in samenwerking 
met sociale diensten, maatschappelijk werk en instanties voor schuldhulpverlening. 
 
Het vijfde armoedeonderzoek ‘Armoede in Nederland’ is op 4 november 2010 in het Protestants 
Landelijk Dienstencentrum in Utrecht gepresenteerd. Dit onderzoek is door kerken, kerkelijke 
instellingen en evangelische gemeenten gehouden, om na te gaan wat hun rol is bij de 
armoedebestrijding in Nederland. Tijdens de presentatie is het onderzoeksverslag overhandigd aan 
drs. Herman Kaiser, burgemeester van Doetinchem en voorzitter van het Christelijk Sociaal Congres, 
mgr. dr. Gerard de Korte, Bisschop van het Bisdom Groningen-Leeuwarden en bisschopreferent voor 
Kerk en Samenleving en ds. Peter Verhoeff, preses van de generale synode van de Protestantse 
Kerk.  
 
Onder leiding van kerkjournalist Kees Posthumus is er daarna, naar aanleiding van de 
aanbevelingen voor landelijke en lokale overheid uit het onderzoek, een debat gehouden tussen 
onder anderen diakenen, Herman Noordegraaf, hoogleraar diaconiewetenschap en 
vertegenwoordigers van migrantenkerken.  

 

 

Het onderzoek, in het Europees Jaar tegen Armoede en Uitsluiting, bevat conclusies en 
aanbevelingen voor armoedebestrijding aan landelijke en lokale politici en bestuurders, kerkleiders 
en diaconale organisaties. Een van de belangrijkste conclusies die uit het onderzoek naar voren is 
gekomen is dat de zorg- en beschermingstaak van de overheid te kort schiet. Daarom dringen 
kerken erop aan bij hun lokale diaconale organisaties dat zij de uitkomsten inbrengen bij hun lokale 
overheden waarbij zij zullen pleiten voor een duurzaam en sociaal armoedebeleid en een betere 
uitvoering van sociale zekerheid.  
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De kerken bevelen de landelijke overheid aan om maatregelen te ontwikkelen om de financiële 
positie van armoede-risicogroepen te versterken. Dat kan door extra voorzieningen te treffen, 
categoriale verstrekkingen mogelijk te maken, procedures en het toeslagenstelsel te 
vereenvoudigen. Lokale overheden kunnen meer investeren in persoonsgerichte werkwijzen als 
formulierenbrigades, waarbij de eigen kracht en mogelijkheden van mensen centraal staan.  
De overheden wordt ook geadviseerd om - samen met maatschappelijke partners - preventie en 
nazorg bij schuldhulpverlening te ontwikkelen, om mensen met oplopende schulden effectief te 
kunnen ondersteunen.  
 
De belangrijkste conclusies uit het onderzoek zijn dat hoewel armoede in Nederland ook voorkomt 
op het platteland, lijkt er hier vooral verborgen armoede te zijn, veroorzaakt door 
schaamtegevoelens. Hiervoor vormen migrantenkerken belangrijke netwerken voor ondersteuning 
en hulpverlening en moskeeën hebben een bemiddelende rol binnen het eigen netwerk voor hulp. 
 


