Wat doet Kerk in Actie?
Kerk in Actie ondersteunt diaconieën bij het bestrijden van armoede door cursussen
‘Armoede in Nederland’ en handreikingen over armoede te ontwikkelen. Daarnaast staat het
thema ‘Armoede in Nederland’ regelmatig centraal tijdens een van de landelijke of regionale
toerustingsbijeenkomsten. In het vakblad voor diakenen Diakonia en in de Nieuwsbrief van
Kerk in Actie worden berichten en artikelen geplaatst over armoede, ontwikkelingen in de
sociale zekerheid en zijn praktijkverhalen te lezen.

Vraag gemeenteadviseurs om advies
Diakenen die armoede in hun buurt willen bestrijden, kunnen een beroep doen op hun
gemeenteadviseur die ook vanuit Kerk in Actie werkt. De gemeenteadviseurs geven advies
over praktische vragen, zij kunnen een project voor langere tijd begeleiden (bijvoorbeeld het
opzetten van een interkerkelijk noodfonds) of een cursus, kerkenraadsweekend of themaavond verzorgen. Voor contact met een gemeenteadviseur kunt u mailen of bellen met onze
Servicedesk.

Cursus ‘Armoede in Nederland’
Kerk in Actie heeft een cursus voor diakenen ‘Armoede in Nederland’ ontwikkeld. U kunt zich
hiervoor opgeven via het Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie. Tijdens deze
cursus leren deelnemers:
- zich een beeld en visie te vormen van armoede in Nederland
- ontdekken welke diaconale grondhouding belangrijk is
- hoe je armoede kunt signaleren
- met wie je kunt samenwerken om lokale armoede tegen te gaan.

Armoedeonderzoek
Kerk in Actie is mede-initiatiefnemer van het Armoedeonderzoek, waarin protestantse
diaconieën, rooms-katholieke parochies, parochiale instellingen en een aantal kleine kerken
participeren. Het eerste onderzoek werd in 2005 gehouden (toen nog alleen) binnen de
Protestantse Kerk in Nederland, zodat inmiddels vergelijkingen mogelijk zijn. De
onderzoeken laten zien in welke mate en op welke wijze kerken lokaal betrokken zijn bij
financiële hulpverlening. De resultaten van de onderzoeken zijn aangeboden aan het
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met o.a. de aanbeveling om onnodige
bureaucratie tegen te gaan, één van de oorzaken van armoede. Wilt u meer informatie over
het armoedeonderzoek ontvangen? Zie Armoedeonderzoek in 2013 of stuur ons een e-mail.

Steun aan projecten en activiteiten
Via giften en collectes voor het Binnenlands Diaconaat kan Kerk in Actie armoede in
Nederland bestrijden. Een groot deel van deze bijdragen gaat naar projecten voor
armoedebestrijding en naar activiteiten om mensen aan de arme kant van onze samenleving
te ondersteunen. Kerk in Actie steunt onder andere inloophuizen en werk in de grote steden
voor verslaafden, daklozen en achterstandswijken. Lees meer over deze projecten.

Belangenbehartiging
Sinds het eerste armoedeonderzoek in 2006 is Kerk in Actie met enige regelmaat in gesprek
met politieke beleidsmakers om de signalen vanuit de diaconieën door te geven. Kerk in
Actie neemt verder deel aan de landelijke netwerken die lobbyen voor een beter sociaal
beleid en is betrokken bij de Sociale Alliantie. De Sociale Alliantie is een netwerk van
landelijke kerken, vakbonden, humanisten, arme-kant-netwerken en belangenorganisaties
die verarming en verrijking aan de orde stellen.

