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HOE UITERSTEN ELKAAR RAKEN, DE ARMSTEN IN
EUROPA
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In het "TAP-Together Against Poverty"-project, dat in een internationale
samenwerking wordt uitgevoerd en wordt gefinancierd door de Europese
Commissie (in het kader van het Erasmus+-programma) wordt permanent
een cyclische analyse van het fenomeen ‘armoede en sociale uitsluiting’
uitgevoerd. De beschikbare gegevens op dit gebied komen vaak voort uit
sociaal onderzoek. Een van die voorbeelden is de Eurofound-portal, waar
de voor de Agenda van de Europese Unie verzamelde gegevens worden
gepubliceerd (www.eurofound.europa.eu).

In "European Quality of Life Survey 2012" werd voor de vragenlijst een
analyse uitgevoerd, met inbegrip van vragen over de levensstandaard en
het ontberen van veel zaken, en de vraag over ‘hoe rond te komen’. De gepresenteerde gegevens bij de portal stellen
ons in staat om de antwoorden op basis van verschillende inkomensgroepen van de respondenten te groeperen. Rekening houdend met het onderwerp van het TAP-project is gekozen voor mensen met de laagste inkomens. Bij die mensen
is de mogelijkheid om zes opties te kiezen: met veel moeite, met moeite, met enige moeite, redelijk eenvoudig, gemakkelijk, heel gemakkelijk.
Na een analyse van de antwoorden, alleen voor extreme ratings, dat wil zeggen: "zeer moeilijk" en "zeer gemakkelijk"
is eenvoudig de enorme ongelijkheid te constateren als het gaat om de Europese landen (grafieken 1 en 2).
Grafiek 1. Verdeling van percentage huishoudens, waarvan de situatie is beoordeeld als "met grote moeite"

Bron: Bewerking van informatie op: www.eurofound.europa.eu

Grafiek 2: verdeling percentage gezinnen/huishoudens, voor de situatie die is beoordeeld als ‘zeer gemakkelijk’

Bron: Bewerking van informatie op: www.eurofound.europa.eu
Gemiddeld 20% van de huishoudens in Europa geeft aan dat zij met zeer veel moeite kunnen ‘rondkomen’ (mediaan
19,6%). In sommige landen zoals Griekenland, Roemenië, Slowakije en Litouwen, is het percentage significant hoger
(respectievelijk 51,5% in Griekenland, 38,2% in Roemenië, 35,6% in Slowakije en 32,1% in Litouwen). In de stelling dat
bij het bereiken van de laagste inkomens een huishouden heel gemakkelijk kan voldoen aan de behoeften, gelooft
minder dan 2,3% van de huishoudens (als een gemiddelde). Het mediane antwoord was in dit geval slechts 1,4%. Meer
dan 10% van deze bevraagde categorie huishoudens is alleen te vinden in Denemarken en Zweden (respectievelijk
12,1% en 10,2%). In een aantal van de onderzochte landen is dit antwoord helemaal niet gekozen, een dergelijke
situatie doet zich volgens de respondenten helemaal niet voor (in Montenegro, Hongarije, Litouwen, Malta, Slowakije
en Portugal).
De landen van de projectpartners vertoonden de volgende reacties in de geanalyseerde categorieën (Tabel 1).
Tabel 1: Respons in de landen van de projectpartners
Land
Estland
Spanje
Nederland
Polen
Roemenie
Italie

Met veel
Zeer
moeite
gemakkelijk
19,6
0,8
24,6
1,6
11,9
3,5
24,7
1,2
38,2
0,9
17,7
0,8

Bron: Bewerking van informatie op: www.eurofound.europa.eu

WERVING VOOR DE POOLSE WORKSHOPS
In het hoofdkwartier van de vereniging ‘Centrum voor Onderwijs en
Bedrijfsondersteuning’ wordt de wervingsprocedure van de vrijwilligers uitgevoerd voor de workshops, georganiseerd binnen het
project. De vrijwilligers die behoren tot de eerste doelgroep van het
project (mensen met een hoog risico op armoede en sociale
uitsluiting) kunnen meer leren over de details van de workshops die
zijn gepland voor juni van dit jaar. Werving via het hoofdkantoor van
de vereniging is slechts een van de manieren die voor dit doel wordt
ingezet. Voor het bereiken van de vertegenwoordigers van deze
groep waren in het bijzonder de contacten met andere instellingen
behulp-zaam, omdat ze ondersteuning bieden aan mensen die het
risico lopen op armoede, bijvoorbeeld van de Rzeszow Regional
Development Agency, de Associatie voor Vrouwen: Victoria", die al
jaren bezig

zijn met soortgelijke activiteiten. Het wervingsproces van vrijwilligers die behoren tot de tweede doelgroep van het
project (beleidsmakers en sociale politiek) wordt uitgevoerd via persoonlijk contact met de eerder deelnemers aan het
onderzoek.. Ze zijn zeer geïnteresseerd in het hoofdonderwerp van de geplande bijeenkomsten.

TAP-PROJECT VOOR DE LETSE AFDELING VAN HET ’EUROPEAN ANTIPOVERTY NETWORK’
Ruta Pels, MITRA (Estland)
Foto’s: Leonid Smulskiy, MITRA (Estland)
De Estlandse projectpartner, de niet-gouvernementele organisatie
MITRA, kreeg de kans om het TAP-project te presenteren tijdens de
vergadering, de beurs en de tentoonstelling die werden georganiseerd
door de Letse afdeling van het European Anti-Poverty Network in
Riga, op 13-14 april 2016.
MITRA-leden vertelden over de doelstellingen en resultaten van het
TAP-project aan vertegenwoordigers van NGO's, kleine ondernemingen uit het Oostzeegebied alsmede aan besluitvormers en discussieerden met hen over mogelijkheden voor mensen in armoede
en met een risico daarop, om een eigen klein bedrijf te starten - en om
contacten te leggen en samen te werken met handwerk-‘meesters’ uit
Estland, Letland, Litouwen, Polen, Finland, Zweden, Noorwegen en het district Kaliningrad (Rusland).

Deelnemers aan de vergadering en de tentoonstelling wisselden
de ’best practices’ uit met betrekking tot creatief werk, organisaties
voor gezondheidszorg, familiebedrijven, marketing en trainingen.

Deelnemers van het European Anti-Poverty Network in de Baltische staten

Deelnemers aan de bijeenkomst en de tentoonstelling deelden
ervaringen in het werk met mensen van de risicogroepen en goede
voorbeelden als het gaat om het motiveren van hen om te gaan
studeren en ondernemer te worden.

MITRA-lid van het bestuur Ruta Pels met de
voormalige eerste minister van Letland, Laimdota
Straujuma
Een muzikale groet van de Roma-groep
gedurende de handwerk-tentoonstelling

VOORBEREIDING VAN DE WORKSHOPS VOOR O3 EN O4
Pavel Smulski, MITRA (Estland)
Mitra is begonnen met de voorbereidingen voor de O3- en O4-workshops en hebben alle potentiële deelnemers
gecontacteerd. Alle cases van de projectpartners werden vertaald en gestuurd naar potentiële deelnemers van de O4workshops (experts in sociale zaken, bij het departement voor de werkloosheid.
Het proces van de vertaling van de methodiek voor O3 en O4 is begonnen. We hebben al de eerste feedback en
opmerkingen over de cases van de partners binnen gekregen.
Voorafgaande aan de vertaling werd de methode besproken en aangepast aan de plaatselijke omstandigheden van
Mitra-stafleden. Medewerkers van het Mitra-team hebben de behoeften geanalyseerd van de deelnemers aan de
workshop O3 en het programma aangepast aan de behoeften van de deelnemers.

VECHTEN TEGEN ARMOEDE MET INZET VAN CULTUUR

Cultuur is een effectief en belangrijk instrument voor het voorkomen van armoede en sociale uitsluiting. Dit wordt
betoogd in het Ierse ‘Nationaal Actieplan Sociale insluiting’.
Zorgen voor effectieve toegang tot en deelname aan culturele activiteiten voor
iedereen is een essentiële dimensie van de bevordering van een inclusieve
samenleving. Bovendien, de deelname aan culturele activiteiten kan ook een
hulpmiddel zijn bij het helpen van mensen en gemeenschappen om armoede en
sociale uitsluiting te overwinnen. De kwestie van toegang tot cultuur is dus zeer
belangrijk voor het sociale integratieproces van de Europese Unie en in het
bijzonder voor de lidstaten bij het ontwikkelen van hun nationale actieplannen
inzake armoede en sociale uitsluiting (NAP's / integratie).

Van de 12e tot de 16e mei 2016 werd in Turijn de 27° editie
gehouden van de ‘Salone del Libro’, de grootste Italiaanse internationale boekenbeurs. Dit jaar is het aantal bezoekers gestegen
naar meer dan 339.000 mensen. VolTo heeft actief deelgenomen
tijdens de gehele duur van het evenement met een eigen ruimte,
voor het houden van debatten en vergaderingen. Veel onderwerpen werden aangesneden zoals Nationaal beleid voor de Derde
Sector, scholing en vrijwilligerswerk alsmede maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Het thema Armoede werd ook besproken en gepresenteerd via het TAP
Project. De twee onderzoeken als resultaat van het eerste jaar van het
project, waren beschikbaar in de stand en de staf van Vol.To gaf uitleg aan
veel mensen die interesse toonden in de belangrijkheid van het project.
Veel mensen die werden bereikt, zijn ook geïnformeerd over de tweede fase van het project, met betrekking tot de
uitvoering van de twee workshops gericht op het verminderen van de armoede en zorgen voor groeiende vaardigheden
onder mensen die in armoede leven of het risico van
sociale uitsluiting lopen, en ook bedoeld voor beleidsmakers.

LEREN IN DE TAP-WORKSHOPS IN CLUJ-NAPOCA, ROEMENIE

Verspreid over vier weekenden in april-mei 2016 namen 10 mensen deel aan de TAP-ondernemerschapsopleiding,
georganiseerd door CILSDGC. Het was de eerste keer dat we de opleiding die binnen het partnerschapsproject is
ontwikkeld, hebben getest.
De beoogde leerresultaten voor deze 30 uur
durende training waren: toegenomen zelfbewustzijn en zelfvertrouwen, betere kennis van de
carrièremogelijkheden en het werkveld, en een
betere planning van vaardigheden. De belangrijkste onderwerpen die behandeld waren: Wie ben
ik, mijn plek in het werkveld, waar ga ik naartoe en
hoe kom ik daar… met mijn ‘gereedschapskist’.
Met een zeer goede sfeer van samenwerking
leerden de deelnemers zowel van elkaar als van de
trainers. Het merendeel van de activiteiten bleek
volledig toegankelijk voor alle deelnemers; aan enkele
mensen moesten de trainers evenwel wat meer steun geven dan verwacht.

Wie ben ik?

Uit de zelfbeoordeling door de deelnemers
bleek dat 9 van de 10 een duidelijke
progressie hebben doorgemaakt, als het
gaat om het verbeteren van hun
ondernemersvaardigheden.

Learners and trainer in the O3 workshop

Learners in the O3 workshop

De TAP-workshop voor beslissers in het stelsel van sociale bescherming wordt momenteel voorbereid. De geplande
structuur is als volgt: in de eerste vergadering zullen de deelnemers overleggen en oplossingen aanreiken - volgens de
Roemeense wetgeving en de praktijk - voor probleemsituaties die zijn opgesteld door de Poolse, Italiaanse, Spaanse,
Nederlandse en Estlandse partners. In de tweede vergadering gaan deelnemer oordelen over de ontvangen oplossingen van de partners voor het oplossen van de Roemeense casus. Deze oplossingen zullen zorgvuldig worden
afgewogen om te bezien of ze zijn vergelijkbaar met wat er gedaan wordt in Roemenië binnen de huidige wettelijke
bepalingen, en dat huidige wettelijke bepalingen dergelijke oplossingen kunnen voorkomen, het een goed idee is om
de wet te wijzigen of dat de oplossingen aanleiding kunnen zijn voor een meer radicale herstructurering van het stelsel
van sociale zekerheid.

SESSIES MET NEDERLANDSE EXPERTS (‘FIGHT AGAINST
POVERTY’)
In Nederland is er veel aandacht voor de uitkomsten van ons project, waarbij een
aantal oplossingen is neergelegd op 'de discussietafel' voor het voorkomen van
armoede en sociale uitsluiting. Er is sprake geweest van deelname als Leido aan een
werkgroep, opgericht door het Nederlandse ministerie van Sociale Zaken. Deze groep
was ervoor om te kunnen helpen bij de voorbereiding op het voorzitterschap van de Europese Unie in het eerste
semester van 2016. Vrijwel alle relevante organisaties, verenigingen en netwerk in de Nederland waren
vertegenwoordigd. Dit gaf ons de mogelijkheid om deskundigen - werken voor hen – te vragen om deel te nemen aan
de zittingen over de casussen zoals die zijn geformuleerd door de partners in het project, gebaseerd op echte situaties.
Op 14 april vond de eerste sessie plaats in Deventer, in een
lokaal van de University of Applied Sciences aldaar. De
Casussen over armoede en sociale uitsluiting in
andere landen gaven de experts de beste gelegenheid om daarop te reflecteren vanuit verschillende
invalshoeken. En iedere expert kon zijn of haar
eigen oplossingen inbrengen, hetgeen zorgde voor
een goede mix aan het eind om daarover te rapporteren binnen het project.

casussen werden voorbereid aan de hand van een
bepaald model om de besprekingen effectiever te maken.
Deze aanpak werkte beter dan verwacht…
Experts’ meeting – O4 workshop

TRAINING SESSIE VOOR MENSEN DIE ARMOEDE ERVAREN
Leido is vooral een netwerk dat betrokken is bij de ontwikkelingen met betrekking tot een leven lang leren in Nederland
(en ook in Europese netwerken) hetgeen betekent dat de focus voor de training voor mensen in armoede is gericht op
'life management'. Dit betekent dat instellingen die betrokken zijn bij de sociale zekerheid en bij het helpen van mensen
om te 'overleven' via het hebben van sociale uitkeringen, de juiste doelgroepen moeten weten te ontdekken - in de
wetenschap dat de leden ervan kunnen worden geholpen door het aanbieden van onderwijs. De start is een scan van
de persoonlijke situatie, gevolgd door een reeks van trainingen om meer en betere ondernemerscompetenties te krijgen
- met inbegrip van het verkrijgen van de juiste houding voor het gebruik ervan. Dit kan ook als een "intrapreneur ', als
actieve medewerker.
De training die is gedaan door Leido, gaat over twee zaken: leren over TAP en de doelstellingen, en de opleiding zelf.

De algehele conclusie kan zijn dat ze van
deze manier van werken houden, met
meer aandacht voor de mogelijkheden
voor hem of haar als individu.
Natuurlijk, het gezin, de familie en de buurt zijn belangrijk en soms
essentiële ‘omgevingen’ , maar het gevoel van de persoon moet zijn
dat wensen, mogelijkheden en ideeën serieus worden genomen.
Dat is het begin, ook van een dergelijke opleiding als 'life management'.

FINALE PARTNERBIJEENKOMST IN NEDERLAND (JULI 2016)
Het project is bijna klaar. De tijd vloog voorbij, met een scala aan interessante activiteiten, bijeenkomsten en sessies
met de partners uit deze landen, met verschillende achtergronden. De laatste partnervergadering zal plaatsvinden in
Nederland, in Zoetermeer - niet ver van Den Haag - op de 7e en 8 juli. De locatie is het gebouw van SBB, een organisatie
die betrokken is bij het ontwikkelen van kwalificaties voor beroepsonderwijs en -opleidingen, op alle niveaus. Het
schema voor die tijd is als volgt.

Donderdagmorgen 7 Juli
We beginnen met een formele vergadering als partners, om te praten over de regelingen om het project op de juiste
manier af te ronden. Maar het gaat ook over de mogelijkheden voor een aantal vervolgstappen, na het beëindigen van
de samenwerking in het kader van het Erasmus+-project. De exploitatie van de uitkomsten is een van de grootste
uitdagingen, zonder directe financiering voor de activiteiten. Maar we weten dat de armoede een van de thema’s is die
hoog op de nationale en Europese agenda’s staan – denkend aan de situatie voor jongeren (in de slipstream van de
economische crisis) en voor migranten die naar Europa komen. Er zijn dingen te doen - en we zullen ze bespreken.

Donderdagmiddag 7 Juli
De middag zal worden gebruikt voor een workshop over de rol van onderwijs in 'het voorkomen dat jongeren tegen hun
wil in terechtkomen in kwetsbare situaties’. Natuurlijk is dit afhankelijk van de achtergrond van de jong-volwassenen,
maar als het geven van concrete informatie aan hen kan helpen, als onderdeel van een studie - in dit geval voor
beroepsonderwijs en -opleidingen... Het kan een optie zijn om specifieke cursussen voor hen te ontwikkelen, en eveneens voor hun ouders.
Vertegenwoordigers van SBB, onze gastheer voor de vergadering, zullen bijdragen aan de workshop. Leido zal ook een
aantal voorstellen voor een dergelijke aanpak presenteren, in het kader van een aanvraag voor een Nederlands project
met betrekking tot de bedreigingen van het 'sociaal leenstelsel' in Nederland.

Vrijdag 8 Juli
De laatste activiteit als partners in het project, is erop gericht om meer te leren van de stad Den Haag en van de manier
waarop het ministerie van Sociale Zaken is betrokken bij het zoeken naar de beste strategieën voor de Nederlandse
strijd tegen de armoede. Er zal een begeleide wandeling zijn in het centrum van Den Haag (gedaan door vrijwilligers),
gevolgd door een bezoek aan het ministerie. Na een aantal presentaties over het Nederlandse systeem en de recente
initiatieven van de overheid, is er een afsluitende lunch in het restaurant aldaar. Dit restaurant wordt geleid door mensen
die op een of andere manier ‘buiten de boot vallen’ - en nu daardoor e de mogelijkheid krijgen om deel te nemen aan
de samenleving.
Na een korte afscheidssessie zullen de partners hun eigen weg te gaan, wetende dat in 2017 Leido een internationaal
evenement houdt over de oprichting van een Europees netwerk voor deskundigen groepen in de lidstaten ... met behulp
van de ervaringen in TAP.

TAP WORKSHOPS IN MADRID, SPAIN
In de derde week van april 2016 werd de workshop voor he project Together Against Poverty
gehouden in de Fundación Senara. Deze workshop is een training rond ondernemerschap,
een programma dat valt onder Erasmus+.
Fundación Senara is betrokken bij het helpen van mensen met weinig mogelijkheden om werk te vinden, voroal bij
degenen die een risico lopen op sociale uitsluiting of die gehandicapt zijn. Om deze redenen hebben ze contact met
sociale diensten en organisaties die erop gericht zijn om deze personen weer werk te bezorgen, binnen de maatschappij. Ze werken met meer dan 50 sociale eenheden en 350 bedrijven die al hebben geprofiteerd van de overeenkomsten die er zijn en als zodanig aan hun verwachtingen hebben kunnen voldoen bij het invullen van vacatures.
Fundación Senara doet al mee sinds 2008 via het programma ‘Youth in Action’ als een organisatie die vrijwilligers levert
voor projecten die vallen onder de ‘European Voluntary Service (EVS)’. Men heeft in 2002 een banenbank opgericht
om meer actief te kunnen werken als het gaat om het goed helpen van mensen met een grote kans op sociale uitsluiting.
Men richt zich daarbij op twee gebieden: diensten voor gezinnen en voor bedrijven.
Fundación Senara heft de deelnemers aan de workshop geworven. Zij hebben de 10 uren vergende training ‘programma
en methodologie rond ondernemerschapstraining voor mensen met kans op armoede en sociale uitsluiting’ afgerond.
Deze training beel zeer interessant te zijn omdat ze zoiets nog nooit hadden meegemaakt

De O3-workshop bleek zeer interessant te zijn voor de deelnemers
aangezien ze een dergelijke workshop nog nooit hadden bijgewoond
Het hoofddoel van TAP is het voorkomen van armoede door het inzetten van onderwijsinstrumenten, door ze gericht te
ontwikkelen.. Door middel van sessies over casussen die door de deelnemende landen zijn aangeleverd, kon een
analyse ervan plaatsvinden. Dit leverde op zich weinig problemen op, ook al omdat ze herkenbaar waren voor ons.

Trainer en deelnemers in O3-workshop

