
Onderzoek naar hulpverlening door diaconieën, parochiële  
caritasinstellingen en andere kerkelijke organisaties in Nederland 

Armoede in Nederland 2016 



Programma 
10.30 - 11.00 uur:  Inloop met thee en koffie 

11.00 - 11.10 uur:  Welkom door Carla van der Vlist 

11.10 - 11.30 uur:  Presentatie van de 

onderzoeksresultaten door Hub Crijns 

11.30 – 11.50 uur:  Aanbieding van het rapport aan 

Christien Bonda door Gerard de Korte 

en René de Reuver 

11.50 - 12.00 uur:  Reactie van Christien Bonda op het 

rapport namens Jetta Klijnsma 

12.00 – 12.15 uur:  Intermezzo 

12.15 – 13.05 uur:  Paneldiscussie 

13.05 - 13.15 uur:  Afsluiting 

13.15 - 13.45 uur:  Napraten en netwerken 

 



Welkom 
Door Carla van der Vlist 
Teamleider Kerk in Actie  
Binnenlands Diaconaat 



Presentatie 
onderzoeksresultaten 
Door Hub Crijns 
Lid stuurgroep Armoedeonderzoek namens 
Landelijk Katholiek Diaconaal Beraad 



Deelnemers 

Ruim	10	kerkgenootschappen	
deden	mee.	Ze	zijn	verdeeld	in	
vier	hoofdgroepen:	
	
• Rooms-Katholiek	(parochiële	caritas	
instellingen,	parochies	en	
VincenCusverenigingen)	

• Protestantse	Kerk	in	Nederland	
(diaconieën)	

• Gemeenten	aangesloten	bij	
MissieNederland		

• Andere	kerkgenootschappen	



Respons 

• Er	zijn	3.633	vragenlijsten	
uitgezet	met	een	respons	van	
876.	Dat	is	24,1%.	
	

• In	2012	zijn	er	3.893	
vragenlijsten	uitgezet	en	was	de	
respons	26,2%	



Hoofdconclusie 1 

Er is een groei van de 
hulpvragen en groei van de 
hulp vanuit kerken, ondanks 
krimp in de meeste kerken.  



Aantallen hulpvragen 

Het	aantal	aanvragen	voor	
financiële	hulp	steeg	per	
diaconale	organisaCe	van	
gemiddeld	15,5	in	2012	naar	
17,4	in	2015.	
	
Het	aantal	gehonoreerde	
aanvragen	voor	financiële	hulp	
steeg	per	diaconale	organisaCe	
van	gemiddeld	11,9	in	2012	naar	
15,5	in	2015.	
	



Aantallen hulpvragen - 2 

Het	totale	aantal	aanvragen	
voor	financiële	hulp	steeg	van		
bijna	40.000	in	2012	naar		
bijna	50.000	in	2015.	
	
Het	totale	aantal	gehonoreerde	
hulpvragen	steeg	van		
ruim	32.000	in	2012	naar		
ruim	44.000	in	2015.		
	



Bedragen individuele 
hulp 
• De	diaconale	organisaCes	
hebben	in	2015	een	
totaalbedrag	van	€	13.571.276	
besteed	aan	individuele	
financiële	hulp.	

• Dat	was	in	2012	€	12.055.849.	
	



Inzet menskracht en 
uren individuele hulp 
• Gemiddeld	5,9	mensen	per	diaconale	
organisaCe	hielpen	(in	2012	5,8).	
	

• Zij	besteedden	gemiddeld	193	uur	aan	de	
hulpvragen	(in	2012	was	dat	146	uur).		
	

• Meer	hulpvragen	vragen	meer	Cjd,	
hetgeen	wijst	op	stapeling	van	
problemen.		
	

•  In	totaal	zijn	er	549.700	uren	besteed	aan	
individuele	hulpvragen.	
	



Immateriële hulp 

• 86,9%	van	de	diaconale	
organisaCes	gee[	naast	
financiële	hulp	ook	immateriële	
hulp.		

• Huisbezoeken,	doorverwijzen	
en	begeleiden	naar	instanCes	of	
regelingen.		

• Een	nieuw	antwoord	in	2015	is	
dat	22,7%	aangee[	samen	te	
bidden.	



Collectieve hulp 

• Bijdragen	aan	organisaCes	of	
voorzieningen	die	mensen	
helpen	(voedselbank,	
maatjesproject,	noodfonds,	ed).		

• Gemiddeld	€	4.426	per	
diaconale	organisaCe	per	jaar.	

• In	totaal	€	15,228,503.		
• Flinke	sDjging	t.o.v.	2012,		
toen	het	gemiddeld	€	3.234	en	
in	totaal	€	11.158,919	was.	



Kerstpakkettenacties 

• De	diaconale	organisaCes	
hebben	in	2015	€	4.673.108	
besteed	aan	kerstpakke]en.	
	

• In	2012	was	dat	een	bedrag	van	
€	3.762.925.	
	

• 73,6%	doet	geen	vervolgacCe,	
12,5%	steunt	ook	het	
huishouden	en	11%	gee[	ook	
paaspakke]en.	



Inloophuizen 

• In	2015	geven	de	kerken	
gemiddeld	€	2.064	aan	
financiële	steun	voor	
inloophuizen.		
	

• In	totaal	€	2.534.900	
	

• In	2012	was	dat	gemiddeld	
1.685	en	in	totaal	2.152.101.	



Totaalbedragen verschillende 
vormen van hulp 

Individuele hulp  € 13.571.276 
Collectieve hulp  € 15.228.503 
Kerstpakketten  €   4.637.118 
Inloophuizen  €   2.534.878 
 
Totaal   € 36.007.775 



Stijging 

• Totaal	hulp	in	2015:	
36	miljoen	
	

• Totaal	hulp	in	2009	en	2012:	
29,6	en	29,1	miljoen	
	

• Een	flinke	sCjging	



Hoofdconclusie 2 

Armoede	is	geen	taboe	meer	in	
de	kerken.	
De	hulpverlening	vindt	vooral	
plaats	in	samenwerking	met	
andere	geloofsgemeenschappen	
en	organisaCes.	



Betrokkenheid en 
signalen 
• Van	de	diaconale	organisaCes	is	78,4%	
betrokken	bij	de	ondersteuning	van	
huishoudens.		
	

• Dat	is	een	sDjging	van	71%	ten	opzichte	
van	2012.	
	

• Signalen	van	ouderling,	diaken,	past(o)or	
of	gemeentelid	zijn	de	meest	
voorkomende	manier	om	armoede	op	te	
sporen.		



Samenwerking 

• Kerken	werken	meer	extern	gericht	samen	
met	anderen.	
	

• Vergeleken	met	2012	is	samenwerking	
met	schuldhulpmaatjesprojecten,	
voedselbanken	en	solidariteitsmaalCjden	
toegenomen.	
	

• Er	wordt	samengewerkt	met	de	burgerlijke	
overheid	via	maatschappelijk	werk	en	
schudhulpverlening.	
	

• Nieuwe	werkwijzen	zijn	via	sociale	
wijkteams,	social	media	en	websites.	



Hoofdconclusie 3 

Kerken	helpen	zonder	
onderscheid	van	personen	en	
vooral	op	de	terreinen	van	
eerste	levensbehoe[en.	
	
	



Binnen of buiten de 
kerk? 
• 76%	van	de	kerken	helpt	iedereen.		
	

• 6%	steunt	alleen	maar	mensen	buiten	de	
kerk.	
	

• 18%	steunt	vooral	kerkleden.	
	

• 90%	van	de	kerken	hee[	als	
beleidsintenCe	iedereen	te	willen	helpen.	



Oorzaken 

• Veel	hulp	is	gericht	op	het	
voorkomen	van	afsluiten	
nutvoorzieningen:	43,9%	

• En	op	voorkomen	van	
huisuitzeang:	42,8%	

• Hulp	in	eerste	levensbehoe[en	
zoals,	broodnood,	
levensmiddelen,	kleding,	
vervangen	witgoed	noemt	
36,4%	



Hoofdconclusie 4 

De	kerkelijke	betrokkenheid	bij	
projecten	die	directe	aandacht	
en	hulp	bieden	aan	kwetsbare	
groepen	is	toegenomen.	De	kerk	
werkt	daarin	laagdrempelig	en	
mensgericht.	



Om wie gaat het? 

Top	vijf	van	de	meest	genoemde	
groepen	in	financiële	problemen:	
	
1.	Mensen	zonder	betaald	werk	
2.	Alleenstaande	ouders	met	
kinderen	
3.	Asielzoekers	en	vluchtelingen	
4.	Mensen	met	psychische	
problemen	
5.	Ouderen	(65-plussers)	



Om wie gaat het? - 2  

6.	Mensen	met	een	chronische	
ziekte	of	beperking	
7.	Mensen	die	te	maken	hebben	
met	een	restschuld	hypotheek	
8.	Gezinnen	waarin	slechts	één	
persoon	betaald	werk	hee[	
9.	Zelfstandigen,	kleine	
ondernemers,	faillissementen	
10.	Mensen	met	een	onvolledige	
AOW	



Welke problemen? 

1.	Langdurig	een	laag	inkomen,	
onvoorziene	uitgaven,	financiële	
tegenslag	
2.	Hoge	vaste	lasten	(wonen,	
energie,	verzekeringen)	
3.	Net	buiten	allerlei	regelingen	
vallen	
4.	Angst	of	schaamte	voor	
instanCes	
5.	Wachajden	bij	toekennen	van	
een	uitkering		



Welke problemen? - 2  

6.	Hoge	uitgaven	bij	ziekte	en	
handicap	
7.	Onbekendheid	met	
regelgeving	
8.	Vastlopen	in	loke]en	van	
meerdere	instanCes	
9.	Ingewikkelde	formulieren	
10.	Veranderingen	in	de	zorg	



Hoofdconclusie 5 

De	overheid	kan	meer	doen	aan	
het	voorkomen	van	armoede,	
door	zeer	kwetsbare	groepen	
meer	en	gerichter	te	
ondersteunen	en	minder	
bureaucraCsch	te	werken.	



Kwetsbare groepen 
• Mensen	zonder	betaald	werk,	
zelfstandigen,	en	mensen	met	restschuld	
hypotheek	hebben	ten	gevolge	van	de	
crisis	veel	hulpvragen.	

• Aantallen	asielzoekers	en	vluchtelingen	
met	hulpvragen	zijn	gestegen.	

• Alleenstaande	ouders	met	kinderen	blijven	
in	de	top	vijf.	

• Mensen	met	ziekte	of	chronische	
beperking	krijgen	steeds	meer	uitgaven.	

• Zorgelijk	is	de	posiCe	van	mensen	met	een	
psychische	beperking	



Kwetsbare groepen - 2 
• Er	is	geen	echte	verandering	in	de	top	Cen	
groepen	in	de	problemen	en	top	Cen	
problemen	tussen	2009,	2012	en	2015.	
	

• Een	resultaat	van	het	armoedebeleid	van	
de	overheid	inzake	verbetering	is	niet	af	te	
lezen.	
	

• De	overheid	biedt	volgens	de	kerkelijke	
hulp	onvoldoende	garanCes	aan	
kwetsbare	groepen.	



Schulden 
• Een	derde	van	de	huishoudens	hee[	
schulden	en	750.000	hebben	
problemaCsche	schulden.	

• Langdurig	leven	met	een	uitkering	
betekent	armoede.	

• De	vaste	lasten	voor	wonen,	energie,	
verzekeringen	en	eigen	bijdragen	voor	
gezondheid	laten	een	te	klein	budget	over	
om	van	te	leven.	

• Het	toeslagsysteem	met	onverwachte	
terugvorderingen	zorgt	voor	veel	
schulden.	



Bureaucratie 
• Het	lokale	armoedebeleid	is	grotendeels	
afgebouwd.	
	

• Mensen	vallen	steeds	meer	net	buiten	
regelingen.	
	

• Wachajden	zijn	toegenomen.	
	

• Er	is	veel	ingewikkelde	regelgeving,	lange	
formulieren,	digitale	loke]en.	
	

• Diensten	werken	onvoldoende	met	elkaar	
samen.	



Rol van kerk en 
overheid 

• Kerken	blijken	nog	steeds	veel	
hulp	te	bieden	in	situaCes	
waarin	eigenlijk	de	overheid	
garanCes	moet	bieden.	
	

• Kerken	kunnen	niet	
voortdurend	die	rekening	
betalen.	



Aanbieding rapport 
• 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  
 

• aan Christien Bronda 
directeur van Participatie en 
Decentrale Voorzieningen, Ministerie 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid  



Intermezzo 
Kees Posthumus en Juul Beerda 



Paneldiscussie 

•  Jeanette de Waard 
 
•  Peter de Ridder 

O.l.v. Kees Posthumus 
Eerste ronde 



Paneldiscussie 

•  Herman Noordegraaf 
 
•  Ans Stuart 

Tweede ronde 



Paneldiscussie 

•  Carola Schouten 
 
•  Gé Drayer 

Derde ronde 



Afsluiting 
Refrein samenzang: 
  

Het zijn de zachte krachten 

Die winnen op den duur 

’t Is soms wel even wachten 

Maar ooit breekt aan het uur 

Dan wordt die klein wou wezen 

Uiteindelijk sterk en groot 

Dan zit er op de hoogste troon 

Wie ooit lag in de goot 



Afsluiting 

www.knooppuntkerkenenarmoede.nl/armoedeonderzoek 

Dank voor uw aanwezigheid! 


