Armoedeonderzoek 2019

Roermond, maart 2019

Aan alle dekens, pastoors, diakens, pastoraal werkenden, parochieassistenten
Aan diaconale werkgroepen in parochies,
Aan lokale Armbesturen/Caritas fondsen in het bisdom Roermond
Aan Vincentiusverenigingen en andere kerkelijke organisaties die verantwoordelijk
zijn voor de plaatselijke diaconale activiteiten in het bisdom Roermond

Onderwerp: verzoek mee te doen aan het Armoedeonderzoek 2019

Geachte dames en heren,
Wij vragen u om mee te doen met het Armoedeonderzoek 2019. Uw bijdrage is van groot belang. De resultaten
worden verwerkt in een rapport met conclusies en aanbevelingen voor de kerken, de lokale overheid en de
landelijke overheid. Doel is de inzet tegen armoede te verbeteren.
Wat is belangrijk voor u om te weten voordat u aan de slag gaat?
• U
kunt
de
vragenlijst
tot
uiterlijk
1
mei
2019
invullen
via
www.knooppuntkerkenenarmoede.nl/armoedeonderzoek
• Het wachtwoord dat u nodig heeft om de vragenlijst te kunnen invullen is: armoede2019
• We raden u aan eerst de pdf-vragenlijst af te drukken om te zien welke gegevens u nodig hebt bij het
invullen van de digitale vragenlijst.
• We vragen u vooral met exacte aantallen en getallen te werken, omdat dit de betrouwbaarheid van
het onderzoek sterk vergroot. Gebruik hiervoor – indien beschikbaar – uw (financieel) jaarverslag
2018.
• U kunt de ingevulde gegevens tussentijds opslaan als u op een ander tijdstip verder wilt gaan met
invullen. U moet dan vanaf hetzelfde apparaat verder werken en cookies accepteren.
• De resultaten zullen uiteraard geanonimiseerd worden verwerkt.
• Indien u geen mogelijkheden heeft om de vragen digitaal te beantwoorden, kunt u de bijgevoegde
vragenlijst invullen en vóór 1 mei 2019 (ongefrankeerd) opsturen naar: Armoedeonderzoek 2019,
t.a.v. Meta Floor, Antwoordnummer 53020, 3503 VB Utrecht. Wij kunnen dan met hulp van een
vrijwilliger uw antwoorden alsnog digitaliseren.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met H. Vossen,
aalmoezenier van Sociale Werken, t 06 24488442; e: hubvossendks@gmail.com.

Met vriendelijke groet, namens de stuurgroep Armoedeonderzoek 2019,

Hub Vossen
Aalmoezenier van Sociale Werken

Bijlage: achtergrondinformatie Armoedeonderzoek 2019

info@knooppuntkerkenenarmoede.nl

www.knooppuntkerkenenarmoede.nl

Welke kerkelijke genootschappen doen mee?
Het Armoedeonderzoek 2019 wordt zeer breed interkerkelijk gedragen. De participanten zijn:
• Bisdommen Rooms Katholieke Kerk
• Vincentiusvereniging Nederland
• Protestantse Kerk in Nederland/Kerk in Actie
• Remonstrantse Broederschap
• Christelijk Gereformeerde Kerken in Nederland
• Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt
• Nederlands Gereformeerde Kerken
• Evangelische Broedergemeente
• Gemeente aangesloten bij Missie Nederland (Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten,
ABCgemeenten, Kerk van de Nazarener, Rafaël Nederland, Leger des Heils, Vergadering der Gelovigen,
Gemeenschap van Zendingsdiaconessen, e.a.).
• Algemene Doopsgezinde Sociëteit
• Oud Katholieke Kerk

Meer informatie
Het
onderzoeksrapport
van
het
vorige Armoedeonderzoek
(2016) vindt u
op
www.knooppuntkerkenenarmoede.nl/armoedeonderzoek-2016
De gegevens van dit nieuwe Armoedeonderzoek 2019 worden landelijk gepresenteerd op 8 november 2019.
Daarna zullen in door de verschillende deelnemende kerkgenootschappen en kerkelijke groepen eigen
presentatiebijeenkomsten georganiseerd worden.

Waarom opnieuw een Armoedeonderzoek in 2019?
Het Armoedeonderzoek dient twee doelen:
1. Het in beeld brengen van de totale omvang van de diaconale hulp vanuit kerken en
geloofsgemeenschappen aan mensen in armoede en de (nieuwe) wijze waarop ze dit organiseren.
Het onderzoeksresultaat biedt mogelijkheden uw eigen diaconale hulp te verbeteren.
2. Inzicht bieden in de oorzaken waarom (groepen) mensen in de knel raken zodat zowel lokale als
landelijke kerken en geloofsgemeenschappen hierover in gesprek kunnen gaan met overheden en
andere maatschappelijke organisaties. De armoede in Nederland is in het afgelopen jaren niet of
nauwelijks afgenomen, ondanks het economisch herstel. We hopen met de resultaten in de hand
goede aanbevelingen te kunnen doen voor alle betrokkenen om dit maatschappelijk probleem te
keren.

