Gesprekshandleiding
t.b.v. kennismaking / oriëntatie op samenwerking met burgerlijke overheid
(beleidsambtenaar) en maatschappelijke organisaties.
Thema: armoedebestrijding onder kinderen
Voorbereiding gesprek (uitgangspunt: eerst begrijpen, dan begrepen worden)
Vooraf inlezen. Tegenwoordig heeft vrijwel elke organisatie een website waar je informatie kunt
vinden.
a. Wat doet de organisatie als het gaat om armoede? Op grond waarvan?
b. Welke taken voert zij uit?
c. Hoe worden de taken uitgevoerd en door wie?
d. is er informatie te vinden over wat de gemeente doet voor kinderen? Is er een kindpakket, is er
informatie te vinden over de besteding van de Klijnsma-gelden?
Met een goede voorbereiding van het gesprek geef je de indruk dat je oprecht geïnteresseerd bent
in wat zij doen. Je kunt eventueel iets zeggen over wat je in positieve zin is opgevallen bij het lezen
van de website.
Jezelf als kerkelijke gemeente voorstellen:
a. Bekend met wat een kerk/christelijke gemeente/diaconie doet?
b. Wat is de essentie van kerk-zijn?
c. Toelichting wat je kerk doet pp[ gebied van armoede.
Vraag: Wat zouden wij voor elkaar kunnen betekenen?
Kerkelijk belang bij het gesprek-toelichting:
Opsporen van doelgroep(en)/personen voor wie nu of in de toekomst knelpunten ontstaan als het
gaat om armoede. Opsporen en in kaart brengen van voorliggende voorzieningen. Zoeken naar
samenwerking met professionele en vrijwilligersorganisaties in het belang van mensen die tussen
wal en schip dreigen te vallen.
“Er zijn “ voor die mensen is een opdracht van de christelijke gemeente. Belangrijk aandachtspunt is
hoe daarbij de kerkeigenheid wordt gewaarborgd. Van belang is helder te maken wat u vanuit de
kerk wilt gaan doen en waarom.
Geloof in daden laten zien door gevolg te geven aan de opdracht die Jezus Christus geeft in Matt. 25
, waarin Hij zegt wat je aan hen (ziek, arm, naakt, eenzaam) hebt gedaan, heb je aan Mij gedaan.
“Er zijn” kan worden vertaald in directe hulp, maar ook in belangenbehartiging.
Het doel is niet: overnemen taken van professionele hulpverleners.
Het doel is wel: Risicogroepen in kaart brengen. Opsporen van mensen in armoede, hen helpen en
doorverwijzen naar bijv. schuldhulpverlening en langdurige begeleiding. De voorliggende
voorzieningen in kaart krijgen.

Armoedebestrijding is een wettelijke taak van de burgerlijke overheid. Een goede relatie en
samenwerking met de burgerlijke overheid is in het belang van mensen die ondanks de inzet van deze
overheid in de knel raken.
Hoe ervaren ambtenaren werkzaam bij de burgerlijke gemeente dat zelf? Hoe ervaren andere
maatschappelijke organisaties de samenwerking met de overheid?

Handreiking voor gesprek:
Aanleiding:
Armoedebestrijding
Doel:
a. met elkaar kennis maken;
b. kennisnemen van bestaande voorzieningen
c. onderzoeken of we iets voor elkaar kunnen betekenen m.b.t. armoedebestrijding.
Vragen aan de organisatie/burgerlijke gemeente/………………….:
1. Wat doet uw organisatie/zijn uw taken m.b.t. armoede?
2. Welke beleidsambtenaar gaat er over armoede in de burgerlijke gemeente? En welke
wethouder? Is er iemand specifiek verantwoordelijk voor armoede onder kinderen?
3. Wat signaleert u in de verschillende dorpskerken op het gebied van armoede? Waar voorziet u
knelpunten? Wat zijn oorzaken daarvan?
4. Welke mensen treft het met name? Op welke manieren komt u in aanraking met mensen die in
financiële nood zitten?
5. Welke regelingen zijn er voor mensen met armoede en waarvoor dienen die precies? En welke
regelingen zijn er voor kinderen? Vraag ook naar kindpakket, hoe gezinnen die vinden en hoe
toegankelijk die regelingen zijn.
6. Waar worden de Klijnsma-gelden aan besteed in uw gemeente? (staatssecretaris Klijnsma heeft
in 2016 85 miljoen euro beschikbaar gesteld aan de lokale gemeenten om specifiek armoede
onder kinderen te bestrijden)
7. Zijn er contacten/afspraken met scholen en organisaties als jeugdsportfonds, leergeld, etc. over
financiën, zodat alle gezinnen die regelingen kunnen vinden en volwaardig mee kunnen doen
met andere kinderen?
8. Aan welke oplossing denkt u?

